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GAMARA DOS DEPUTADOS 

, 
O Sr. M'auricio de Lacerda (m.ov~m!ento dJe atter[&ção) - Sr. Prc-

i3idente. oorre-me o dever moral dle par com o mais alto dos deveres 
cívicos:· no primeiro momento em que se me o.fferece a unica túbuna 
ainda livre hoje no Brazil, levantaT o meu protesto de ci·da.dão e de 
Deputado contr~ a usurpação dos poderes constitucionaes praticada 
pelo actual dictador do Executivo. . 

Nã,o foi surpresa para a Nação, que não é composta de mgenuo'3, 
nem de cretinos (•apdi.ados), não foi surpresa para o Congresso, que 
é a sua representação mais directa, o desfecho da política de aventuraE 
qüe a caudilhagem, por sobre a caudal do ;,angue e a vida dlos U()SS•J5 
compatrioios, inaugur10u dentro !±os limites do territorio brazileiro . 

Tive oocasiáo de, aü e·stalar o movimen'~o de revolução officia1 
do Ceará ... 

Ü SR. EDUARDO 'BABOYA - Official, não; V. Ex. deve ·d-ize1· po-
pulal·. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - ... prever que elle e'!' a o primeiro 
élo dia ca:deia de deli<Ctos, de crimes e, sobretu.d'<l, de inqualificaveis 
attentados que se ia t raçar nos pulsos do 1 Brazil, até alli independente, 
d'o Brazil até alli republicano, pela vontade omnipotente e deapotica 
do dictador. 

, Demonstrei, Sr. Presidente, na hora em que protestava contra a 
. investida á ·autononúa e aos pod~res ·COnstituídos cearenses, que outra 
não podia ser a política d!o chefe do P. R. 0., actual usurpado·r e 
chefe ·de fa6to do Poder Execútivo na Presidenci<a da Republica, outra 
náo podia. ser, quando S. Ex. deixara o CongreS"ao acephalo por mezes 
e mezes a ·tli.sputar ,o pod~r político dentro desta Oamara, afim de pre-
'parar, ·desde então, ·O terreno dentro do qual, fechado em um circulo · 
de feiTo, o futuro Presidente, S1·. W encesláo Bl'az, nãü se pudesse 
mover sem se encontrar com a fi<gura multiplicada do caudilho em: 
todos os ponto3. · 

Aquelle mesmo circulo de ferro que fie fech()u em torno dia figura 
do Marechal d,o Exercito escolhido para dirigir os destinos da Nacão 
no qu adTiennio que se vai findar e que lhe afastou de perto amigo~ 
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pessoaes do.s mais dedicados, aquelle mesmo circulo de ferro se prepa-
rava pana jungi:r o Sr. Wencesláo Braz á canga do P. R. .c .. 

:E, então, lVO Ceará se enviou, primeiro, a P.al3:vra do mCltam~nto 
revolucionm·io, depois, a solidariedade a. este I?-Cl'tamento e, .afma:l, 
o .deseai·o de uma collaboraçã<o no propr10 moVImento rev.oluClonarw 
por parte do Governo Federal. . . . _ , 

O SR. EDUARDO .SABOYA - Não apmado; nao ·e exacto. 
O SR. AuGusro AMARAL - Apoiado; os f aeto.s o demonstram. . 
O SR. FLOREs DA CuNHA - Es·aa revolta de Pernambuco é tar:d1a 

e bastard·a! · 
O SR. FREDERICO BoRGES - F.oi um movimento todo espontanoo 

da população do Ceará. . 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - Sr. Pres1dente, espero que se calem 

os padr es Cicero,s . . . . . 
O SR. EDUARDO SABO•YA - Aqui nãü ha padre C1cero e, s1 hou-

vesse honraria esta CiJJs·a! (Apoia'dos .) 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - Apoiado; o Padre Cicei'O ea.t.ó. 

talhado para honrar o fu.turo Congmaso d·o Sr. General Pinheiro 
Machado. 

o SR. EDUARDO SABOYA - Só póde ser honrado com a presença 
do Padre Cicer.o, que é um pat1·iGta. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - E! um salteador! 
O •SR. JoÃo LoPEs - São phrases! 
O SR. MAURICIO DE LACERDA- Não são phrases ... é um epitheto 

que lhe caberá n<> juizo da histori.a. (Trocam--se apcwtes que interrom-
pem o o1·mdor.) 

Sr. Pxesidente, veja V . Ex. como está a-família republicana paci-
ficada pelo Sr. W encesláo Braz : Pernambuco e Ceará 5.s cristas. 

O SR. EDUARDO SABOYA- V. Ex. é quem traz questões ineande,S-
centes para este recinto! V . Ex. é quem quer armar 1tempestad~s! 

(Apartes do Sr. Flore's da Cunha .e mdros Sn'. DeputaaJos.) 
O .SR. MAURICIO DE LAcERDA - Só conheço da noss•a parte victima 

do ,siti·o o Sr. Herculano de Freita·a, preso· incommunicavel á oTdem 
, de certa dama trad~cional na vida de certas pensões galantes que assim 

deu a unica nota de humor e galhofa ao Governo dlo deboche. 
O SR. FLORES DA CuNHA - Isto dá medida do canc'ter de V. Ex. 

. O SR. MAURICIO DE LACERDA - Oomo é bonito ser valente prote-
gi-do por todo o appaTelho de compressllio do estado de sitio L . 
. . O SR. EDU?Do .SABOYA - ~qui não ha nenhum protegido pelo 

SitiO. V. Ex. esta fallandlo ne·ata tribuna, com toda a liberdade. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - Vou sahiT, Sr. Presidente d•o 

Ceará, porque decididamente com o Ceará olY'garchico não· .00. póde 
entender a gente. V. Ex. está vend;o como acabará esta incursã<Jt nos 
Joazeiros. 

O SR. FLoREs DA CuNHA -:-- V. Ex. é victima da ~u:a 1ogorrhéa. 
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O SR. MAURICIO DE LACERDA- Não frequento a pensão a que me 
referi. 

O SR. FLORES DA CuNHA- V. Ex. frequenta logares ~e{)l·es. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - Não mantenho relaçoes pessoaes 

com V. E x. para acoll!panhal-o ou _frequental-os. (I-Ia .owtms ap.OA·tes.) 
· Sr. PTesidente, deixemos a raJada pas&a~· ·. (Patt-.sra.) . 

Dizia eu que outm não podia ser a pohtlca d-o Sr. Se;na~or P!l.-
nheiro Ma-chado. Ao 'assalto pebs arma.s aO'a poderes constltUldos do 
E stado do Ceará . .. 

O SR. EDUARDO· SABOYA - Poderes illegaes. 
O SR. MAURICIO DE LAcERDA - . .. como tal con&agrad:os ante-s 

pelo Pxesidente da Republica, havi<a de seguir na comed i•a eonstitucio-
nal Tepresentada pelos m:arionete·a •que exercem o poder, outro a.ssalto 
ao 'Estado do Rio -de Janeiro. · 

O SR. ELYsro DE Â.RAUJO- Não apoiado. 
O SR. MAURICJO DE LAcERDA- E, .Sr. Presidente, com que inveja 

da sorte gangrenta .do Ceará, eu o digo ·abençoando, o tl·aço lumi'Iloso 
da resistencia hexoica daquella :terra, foi substituído na minha p atria 
regional pelos conchav·o•s e a-ccôrdo.s -dlo·a partidios. 

O SR. ELYsro DE Â.RAUJO - E' uma injust iç-a de V. Ex. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - Sim, injustiça, porque nós resiS>-

timos -com o povo fluminense. Todos sabem como se alaTIIJ,~u o Esta-do 
do Rio de J aneiro durante o mez de janeiro e como esper-avam, com o 
coração attribulado no mais .absoluto pavor, -o term,ino da sessão legis-
lativ-a passada os amigos do nobre Deputado que me •aparteia, po1· se 
annunciar um siltri.-o dio MaTechal com ·o Sr. Edwiges de Queiroz contra 
o Governador Botelho. Pois bem; :.sarcasmo, ironia, vergonh:a, ign•o-
minia! F-oi sob a compressão, no silencio -abafadiC1o de um esta:dlo de 
sitio, que o Governado1· Botelho se passou eom armas e bagagens para 
a igreja política ·do Sr. General Pinhei1X> Machado. 

O SR. ELYsro. DE Â.RAUJO - Nã-o apoiado. 
O SR. MAURICIO DE LAcERDA - Aquellea governos dos E stados que 

tivemm ~astante energia para resistir, .são investidos - pelas arm·as ; 
os _que tlverar_n bastante energia para resistir, são investidos pela 
~Tal~ão, e asSim, tomaéJioa galhard.amente pelo-s accôrd·o.s que eUa 
mspual 

~stava a Bahia. Qull:nto a este Estado_, o caso de um a:g'ente do 
Correio, trouxe a es:t~ Capital o Deputll:do S1mões Filho, afim de plei-
t~ar o estado de -sitl'o para a Oachoe1ra, porque a populaçã-o dessa 
c1-dade prote,st!ava contra a demi·s·aão de estima·d-o .agente que as derru-
b-a·éJias do P . ;R. O . alcançaram. 

Para o Esta-d1o de S. Paul-o, onde, foragidüs po'liticos, nos reco-
1-heramos ... 

O SR. FLORES DA CuNHA - Espontaneamente. FoTagido& de que? 
O SR. JVLwmcro DE LACERDA -Dos gritos de V. Ex. (Riso.) 
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O SR. FLORES DA .CuNHA - A risota só .póde attingir ~·O Deputado 
ridi.culo que quer f azer pilheúa tl·atando de ~·asumpto seno. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA- V. Ex. d1sse h:a pouco que eu era 
tragico em as-sumptos .somenos e agora sustenta que sou pilheTico em 
materia grave. , , . 

O SR. FLORES DA CuNHA - V. Ex. e tudro 1sto e alguma co usa 
m3.1S. 

O S:a. MAuRICIO DE LACERDA - Não lhe disputarei os mel'ito·a, 
tranquillize-se. ·Não me apresento um actor genial , poxque desempenho 
todos os papeis com essa felicidade que O· arrebata. 

Para Q E-stado de S. Paulo foi a insinuação, peTgunta ou a con-
sulta sobre si admittia dentro do seu territorio o est3,do de sitio éontra 
aquelle.s que · pam alli iam conspirax .contra a -ordem cons~itucion_al, 
no dizer d'Os levitas do -dictadto-r. A Tesposta parece-me ter s1do mmto 
satisfactoria ... p ara nós, porque para o Estado de S. Paulo não foi 
decre·llado o :aitio., e lá ficamo·s em repouso, garantidios pela sua honra 
e cultura política. 

Minas Geraes, -o Estado do Sr. Wencesláo BTaz, mas tambem do 
Sr . Francisco Salles, tem .soffúdo no silencio desse sitio a. sapa poll-
tica do Sr. P inheiro Machado, que no·rneia juizes ·fedeTaes · que hão 
de preúdir a formação das mes•as que farão a e1eição da futUTa CaJ,nara 
com que o ST. Pinheiro Macha·dto conta ter pre.so dentro de ·Sua mã-o 
de ferro o Sr. Wences·láo Bnz, podendo: expediT as suas actas falsas 
pelo ·correio, onde coUoca o-s seus apaniguados. 

O 8R. FLORES DA OuNIIA - Mã·o de feno, tolero; mas mã·o limp·a, 
mão honrada. . 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Ha ljjanta agua ne.sta cidade ... 
Sr. PTe·aidente eu não costumo me referir á côr dtas mãos de nin-

guem po1·que tenho por habito não cogitar da vida privada de quaeí3-
quer . · : 

O SR. FLORES DA ÜUNifA- Nun.ca fez out1·a co.usa nesta Casa .. . 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - V. Ex. tem razãJo, até certo ponto : 

Ja me oppuz · a alguns pxojecto·s em que Deputados t inham interesses 
pessoae.s . .. 

O SR. NABuco. DE GouvÊA- De quem? 
O SR. FLOREs DA ÜUNifA - O Dr-adoT !VeTá a respo,sta. Nós vamos 

ver quaes foram os Deputados que tTouxeram para o seio da Oamara 
ao f inalizar a se-ssãJo passada, um ve1'dadeiro paliteiro de negocias, 
advogandü interesse-3 d<ls empTeiteÍrQS da Central com a mascal'a de 
oppnsiJCioni•stas. . · 

O SR. ~fAURICIO DE LACERDA - Não tenho relaç.ões pessoaes com 
o ·Dr. Frontrn, de quem V. Ex. é bom amigo. . . · . 

O SR. FLORES DA CuNHA - O Dr. Frontin não tem nwda com os 
emprcitcÍl·os. 
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O SR. MAURICIO DE LACERDA - Nem sou ' advogado de nenhuma 
casa de commercio- que forneça áquella via-f~rrea, até_ ~esm:o não 
exerci ainda minha banca de adviogado, . a mmha probsaao, porque 
temo os sortilegios da. ·~onup~ão que a tant~s outros envolvem, por 
menos cautos mais face1s ou menos hom·ados as veze,s. 

Não é este o a:ssumpto do meu d~scurso, não venho tampouco ana-
lysar actos do siti.o, porque isso -o farei opportunamente, talvez numa 
opportunidad€1 mais ~reve do que a ql?-e nol~o pro~ette a M~nsage!l' 
erudita do Sr. Prestdent'e d<a Repubhca, para cuJO l avm· h tterano 
não me sobejam adjectivos. 

Devo pl'•Otestar, sim, como congressista e r:este mo~ento, contra 
a terceira prorogação_ do sitio _sob_ o mais gr~sseuo sop~t~ma1 com que 
se traçou jámais na v1da constltucwnal do pmz a posa1blhcla:de de um'a 
clictadura ·do E xecutivo, exercida ha tres. 

Devo, entretanto tmzer como informação á Cama1·a, um topico 
que não lhe póde pa;s,ar desper cebido : ;o decreto de 25 de abl·il, assi-
gna·do pelo P1·esid\:mte da Republica, ~a Capital Feder al, é apocrypho. 
S. Ex. ' aqui não .se encontrava IJiessa data. H-a mais uma circumatan.cia 
que conv·ém examinar. E' sab~clo pela roda mais affectuosa d-o Sr. PTe-
sidente da Republica a resistencia até á ultima hOTa opposta por S. Ex. 
á pror-ogação do sitio·; t ive mesmo occasião de me abrir com um desaes 
amigos e declarar que não duvidava que o Sr. Pinheiro· l\i[achad:o, que 
exerce sobre o Sr. Pmsicl'ente da Republica a mais lar ga ascendencia 
moral e política, hayia de arrancar esse decret:o, muito embora a sua 
resistencia. (Não apoi.lad<Js>· p?"Otesto\'3.) 

Veja V. Ex., quand10 digo .algo com que se defenda o Presidente 
da Republica são ·os amigos que o accusam. (P1'obestos.) 
' O SR. FLORIANNO DE BRITTO - Nós não negamos a affirmação 
de V. E x. 

· O SR. MAURICIO DE LACERDA - Accu~am-n'o de não ter tido, ao 
menos, a coragem do ·aeu nobre tio, de dlar o golpe pela espa.da, e d13 
antes vir com esses sophismas, á noite, á toca~a C'Jm um punhnl esf:>.-
quear o Congresso pelas ·COstas, na sua autoTida:de, na ·aua exitstencia 
constitucional, na su:a ,soberania. 

UM SR. DEPUTADO- E ' hyperb'ole. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - O go1pe dado pelo actual· P resi-

dente _ela Republica n~o t~m nem o merito do nobre gesto com que 
a.ssumm pe1'ante a h1stona a Teaponsabilida.de dlo seu 0 Marechal ~ 
D:odoro, _an_te a simulada a!larchi·a com que se disfarçou. O que não 
po~e coex1stlr com _a Repubhca, não .são os protestos da opinião encan-
deCld:=t pelas negociatas da prata e pelo I!.egocio que · se annuncia com 
uma 1lha de fa_do e nome maldic~<J; o que se toTna impossível coexistiT 
co~ a ·Repulphca, com a sua Vlda, com o regimen de moralida·de e 
so.bTetudo ·de franca ·e livre publicidade e critica é este caudilhi'Smo 
açambal'ca.dor que governa para um grupo, e nã.o para a N ação, é 0 
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cezarismo dos o·olpes de E stado e a dicta-dma do-s d~ctadores de duas 
caras e quatrob mãos dictaduxa dos dictadorea que se refolham em 

' f ' dous mando-s em dlous <Oommandos, em ·du:as pessoas, qu.e -ogem as 
responsabilid~des do •aeu crime. . 

Essa di ctadu·ra de quatro braços e duas cabeças, do Sr. Presidente 
da Republica e -do chefe d'o PaTtid•o Republicano Conservll;do~·, com 
que se desrafia a paciencia, a tolerancia, a l'esignação e' yor que não 
dizel~o? até a propTÍa co-vardia passiv-a da N•ação; easa dwt~adun, ella 
~im, envenena o 1;-egimen, até á u%ima fibra, o antipathisa. o impopu-
larisa e o torna por' que não diz_e1· nes~e recinto·?. em um confTon~q co~n 
os exemplos de ü'!"dem, -de xespelto á hberdad\3 pessoal e ao patnmom.o 
nacional, como a-o d.os ci·dadãos, que o antigo reg~men nos legou, infe-
riori~ada, n-o panllelo, e -o faz appaTecer deante da eapectlativa po-pu-
lar que volw os olho•;;; -da sua saudade para o vuHb -do velho imperante, 
nã>o gasto nem conompido este vulto no appetite desenfreado com que 
andam deshonrando a Republica os seus proclamados Tesponsaveis. 

São justamente e•stes actos· os que tornam possível a volta dioa dias 
morto-s, os que fazem. a ·obra mais condemnavel contl'a a existencia 
da Republica. 

O SR. VICTOR SILVEIRA- São esses ges-toa que c-ortam a anarchia. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - Anarchia se chamou á reuniã:o 

do Olub Militar, em que o Governo teve sua moção, e , como esta não 
lograsse maioria, decretou o sitio. Anarchia, se chama esse Governo, 
que andou espantan-d-o com o ExeTcito a Nação e agora es-panta o 
Exercito -com a MaTin:ha. pretendendo exploTal-os um contra o outro. 
Anarchi-a se chama esse Governo, plantando prim~iro :a desordem civil 
no paiz, e depois a diesoTdem J?-ilitar nas classes ·armadas, pr\3tendEmdo 
re-staurar en.tre nós aquelle estado de esph·ito do tempo de Napoleã•o, 
o P equeno, para dividir le compmr generaes, e ·aubir pelo pxetorianismo 
ao throno dos cezares. 

O SR. FLORIANNO DE BRITTO - N apoleã·o está morto e be~ enter-
Ta-do. 

O SR. MAURICI-O DE L ACERDA - Mas substituido por outros mai;; 
pequenos e mais despresiveis. 

O SR. FLOiRIANNO DE BRITTO - Não; porque não é maios compa-
tível com a época. (H a owflros ap!l!rtes.) 

Uu SR. DEPUTADO - I sto é para as galerias. 
_ O Sr:. MAURICW D~ LACERDA - Dev·o fazer notar que as galerias 

esta·o cheias da gente cl'O Sr. Valladares, que é a d-o nobre Deputa;d-o . 
.O SR. F LORIANNO DE BRITTO - Não apoiado; as galerias garga-

lham para V. E x. e applaudem-n'o até. 
O _SR. MAURICIO DE LACERDA - Agradeço a V. Ex., por se torna1• 

t ransnns-aoT -de a pp lausos, que nin.guem ou-viu. 
O SR. FI,ORIANNO DE BRITTO - Até Deputados pr-o-te,qtaram. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - Protestm··am contra 0 riso do~ 
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bepultadús, ~ não contra as galerias. Deixemos de conversa; o momento 
não é para 1sso. 

Os jornae-.s ofüci.aes, nã<> .contentes em contestar a acção, o con-
tdJle que o Poder Judiciario tem e pód~ teT, a meu vêr, duTante o 
e~t'ado de sitio, sobre as violações que o capTicho pi·esidencial ou pes-
soas que occupam o P.odeT Executivo ou seUJs affectos tente á lihexdad'.l 
das pe·.ssows que compõem o coxpo ·de .cidadão's d.o paiz, -os. joTnaes off~
ci,a;es proclamaram que os Deputa.dlos e Senad·ores não tmham na -yl-
gencia dlo sitio immuni.dade.s, e, .como tal, deveriam seT pTesos. Â!.ssLID 
queriam a seus pés, manietado o Poder Legislativo. Ainda hontem, 

' na outTa Casa <lo Parlamento, um Senad<>x, que por signal é sogro 
d<> Presidente da Republica, declarou que o sitio fôr·a decretad:o por 
causa de um Senador que deveria ser ou haveria ainda agora de ser 
preso, quando esse lia o protesto que aqui e.stá e farei publicar com 
o meu discurso. ·Orei-o que esse Senador esiá no d~ver de dizer a xazão 
disso e o Senado n-o deve·r de saber: por que o sogro do Govern-o avançou 
essa a:s.serção. 

O SR. FLORIANNO DE BRITTO - V. Ex. diz que não se refere a 
pessoas. Não está em causa o sogro de ninguem; mas, um Sen·ador. 
(H a óut?~os apartes.) 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Assim .como não · me refiro a que.s-
t·õe-.s pessoaes, acho que -os Deputados devem se honrax, guardandlo a 
compostura necessaria, p:an não defendeT pessoas poderosa·s. 

O SR. FLORIANNIO DE BRITTO -'- E' o que estamos fazendo - -
·defendend·o o paTtido que V. Ex. atacou. 

O SR. MAURICIO DE , LACERDA - Eu disse ao principiar este des--
conchavado discurso (.ap{Jirtes), entmcortadl() de apart.es, que tenh•o 
recebido, e o desconchavaram mal, permittindo aqui dar uma summula 
do pensamento que me trouxe á tribuna; eu ·diS"se que não eTa meu 
intui1<o discutir os actos ,·do sitio ._ para fazel-o na primeÍl·a o-ppoTtu-
nidade que se me <>fferecesse, ma,s protest<> de·.sde já contra o funccio-
namento do OongTesso debaixo do decreto dictatorial que, de facto, o 
dissolveu, Congresso, cuj:a exis1encia, a.penas, é vista pelo publico, 
com-o tolerada e permittida pelo Poder Executivo, longanimidade que 
se arroga a faculdade de prender Deputado·.s, afim de não compare-
cerem ás .sessões e evi:bar a anarchia, de que os ca1umniam como 
autores. , 

O SR. FoNsEcA HERl'JIEs - E' attribuição do Congresso suspender 
o sitio decretado pelo Executivo. Não ha dissolução do Congresso. 

O SR. PEDRO MoACYR - E' um Congresso que precisa de habeas-
corpus para funccionar li'vremente. Até agora, o Congresso está engaio-
l-ado pelo golpe de Es1ad·o branco, desferido -pelo Presidente d~a Repu-
blica, prorogando o sitio pela ter-ceira vez. 

O SR. FLORES DA CuNHA - Por que V .. Ex. não apresenta um 
requerimento de urgencia para fazer cessar .o sitio? 
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O SR. PEDRO }IIoACYR - Permilt.ta o nobre Deputadv -que lhe dê 
uma lição do Regimento : é po1'que não está sequer constituída a Mesa 
da Camara. 

O SB.. FLORES DA CuNHA - V. Ex. vae ter opportunidade de 
fazer esse requerimento. 

O SR. PEDRO MoACYR - Quem, eu? 
O SR. FLORES DA CuNHA - Pois não. 
O SR. PEDRO MoACYR - V. Ex . • sabe que o Regimento exige um 

determinado numero de Deputados para poder ser concedida a ur-. . genc1a. 
Darei .a mi.n:ha assignatura, {]!arei até a minha modeata mas firme 

iniciativa a tudo quanto seja pro•je0to de lei suspensivo deste torpe 
e ·criminoso estado de sitio. (Apori<uJJos e pmtestos'.) 

.O SR. MAURICIO DE LACERDA - Torpe e crüninoso, di~ o nobre 
Deputado: mais torpe que criminO'ao, porque foi 'á sua sombra que 
se desenvolVJeram os microbios fecundos dia ]adroeira. (Riso. ) (O 
81·. Presidewee reclJarna at/)ençãío .) 

O SR. FLOREs DA CuNHA - A quem V. Ex. atira esta insinuação? 
.O SR. MAURICIO DE LACERDA - P ergunta V. Ex. a quem? Nã:o 

estou faHando em pessoas, mas em aC'tio·a. 
O SR. VICTOR DE BRITTO- - Atira longe e perto. 
O SR. MAURICIO. DE LACERDA - Ora, veja V . Ex., Sr. PreSIÍ.dente, 

que bons apartes ! Dos amigos me livre Deus, que dos inimigo,s me 
saberei livrar. (RiJo.) 

Que Deputado·a tem o Sr. P1-esidente d!a Republica, o ch~fe do 
PaTtido Republicano Conservador, para defendei-os! 

Felizmente o .Sr. Fonseca, H ermes, com aquelle notavel tino que 
tem tido nesta Camai'a. acudiu a ~tempo. Está salva a criant;~a! (Rwo .) 

O SR. FLoRES DA ÜUNHA- O que en nobre e digno da parte de 
V. Ex. era vir desde logo -declarando, ponto por ponto, pessoa -por 
pessoa; é a·.:;sim que se faz nobremente o•pposição. E' assim que se .deve 
procedeT, attinja a •quem attingir. 

Vamos vêr quem fez a ladroeira no sitio!? · 
O SR. MAuRICIO DE LACERDA - Deferiu-o. Lá vão as informagôe.'> . 
E' a requeTimento d-o Deputado goveTnista que eu en't-'rarei, ou 

vou enb·ar, nesta questão. 
O SR. P RESIDENTE - Eu peço ao nobi'e Deputa-do que se di•rija 

á Mesa. . · 
A sessão nã-o póde .continuar por dialogos. O Regimento o impede. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA- V. Ex. tenta •aalvar uma sitwacão 

·.lifficil, mai•s para mim, confesso, d!o que para o pro·prio Governo. , 
~ Pa1·a mim é muito :difficil e dolol'oso levar á conta, ao passivo 

deste . Governo, os factos que se . desem·olaram durante o sitio. e que 
constit.uem uma burla d.as garantias com que a lei tem cercado o patri .. 
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m.onio nacional e o par.ticulai', cobrindo de nod<la·a a vid·a republicana 
do paiz.' 

Foi á sombra dlo siti0 que <l Governo escamoteou os seus credor'es, 
ent regando-lhes a prata cunhada e cujD contracto de cunhagem estav:J. 
impugnado pdo Tribunal d.e .Contas e se~ ainda haver sobre eS'te con-
tra·cto voto terminante do Congresso N a:cwn·al. 

Foi sob a so·turna atmD.sphera dessa ·situação que o Governo pagou 
aos .credores do Thesouro N acionai, em moeda de prata e, agora, ~ 
recusa a receber {lo · commercio, dos que trabalham, das classes conser-
v·adoras, o pagamento· de direitos n [Us Alfandegas e a~é do. transporte 
na:s est-radas ·de ferr:o, feito pel·o.s productores, a quantia aCima de dez. 
mil réis em prat'a. 

Foi sob a atmo.sphera desse ignobil estado de ai tio que o Governo, · 
com um sophisma grosseiro e criminos·o - e não ·quero qualificar 
•mai:s forte, para não initar a epideTme dos senhores paTtidarios do 
·airtio - que o Governo d irendo que, para D recolhimento de notas. 
o pr azo devia expixar em 30 de junho, repôz em circulação as notas 
já recolhidas, allegando, desde que não estava terminado o prazo do 
l'ecolhimento, que ·~llas pad<eriam voltar á circulação; quer dizer : o 
GoveTno saturou a circulação, o organismo financeiro do paiz com 
duas emissões Íl<audulentas - paP'el e prata; e, salvo a douta ·Opinião 
do Govern,o, de que estava cumprindo á riaca o seu programma finan-
ceiro, poTque ·O pap'el-mueda estava valoTizado, visto como a emissão 
da pra:ta tinha dadD agiro áquelle, salvo est-a affirmação grotesca, ele 
inconscienci-a, nada podeTá defender este acto de cleshonesticlade c 
velhacaria official. 

Já se annuncia, Sr. Presidente, a emisaão de not a·s que salvarão 
o Governo clo a·perto de suas divid·as na praça do Ri•o de Janeiro e 
outras praças do paiz, e ao que noticiaram os jo·rnaes escapando por 
milagre á censura desse ineffavel Chef.e de Policia, que ·de nada tem 
cu1pa e que pede desculpa até ao·a que tem prendido na provria prisão, 
um jorn·al poude dar que certo amador de casas a que já houve Te·fe-
l'Bncia aqui, pagou cm•tia divida, sem con tracto, em uma nota a emit tiT 
do Govern.o. 

Dada a queixa á policia de que a nDta era falsa, ·~e verificou que 
era veTdacleira, mas ainda não havia emiasão das mesma1s. Deduz-se 
do casD que os amigos m:ai& proximos podem entrar antecipadamente 
nas :notas da emissão, e as vir pôr em ci1•culação, particularmente, na 
praga, pelas mãos, ne·ate caso, bem ma:i s honestas das· pessoas que as 
receberam. 

Sr. Pre.sideiJitB, não ficam ni sso. os crimes. Annuncia~se ·que con1 . 
a mudanga da Escola: Naval para a 1lha da Tapéra, o AlmiTante Ale~ 
xandrino, espionad'o no si\io passado como cons·pira,dor contra o actual 
G:o:ren1o, e actualmente seu melhor caudilho mfl.l'iÜmo, com a guarda 
vigi lante do'3 destroyers nos fun·dos do Palacio do Oattete, que lambem 
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acintosamente todas aa noites, com seus holophotes, o Almirante 
Álexandrino tendo ·delibera·do essa mudança da Escola Naval para 
a ilha da Tapéra e suspensa essa deliberação, foi instado depoi s a 
fazel~a por pessoa ·de maxi:ma autoridade no Governo. . . 

Feita ·a mudança da Escola Naval para a ilha da Tapé;ra, verl-
ficou'-&e que nessa localoidade não' havia casa para residencia do 
Sr. Commandante Francisco de Mattos, e o command'ante passou a 
residir, quer se crêr que gra·ciosamente, n'a casa do Presidente ·~a 
Republica, :construída na ilha Francisca, pelo modlo e pl:ocesso

1 
j~ s~~l; 

dos e notonos. . 
Dizem que para essa moradia do Oommandant~ Franciaco d i) 

Mattos a pagadoria d·a Marinha desembolsou dou:a contos de ré~'s 
por m'ez. 

N ate V. Ex. , Sr. Presidente, qui:\ eu refiTo o fa.ct0; não estou 
ainda dando o meu pareoor e opinião. 

O SR. JAcQUEs OuRIQUE - V. Ex. conhece muito de perto o 
Marechal H ermes para e.star convencido de que S. Ex. não concor-
daria •COm isso. Ap'pello paTa a lealdade de V. Ex. 

O SR. MAuRrcro DE LACERDA - Chegarei a este ponto, 
. De ·aorte ·que se afigurou desde logD ser aquelle p1·edio natural-

mente destinado a residencia dos officiaes e command'ante da ilha; 
e então, como esse predio fo·s.se pl'OpTiedade .d;o Sr. Presi.d.ente da 
Republi:ca, que o não podia alienar ao T,hes·omo. N acionai, não o 
podia vender pDrque essa venda seria nulla, DH conselheiro·.'>, daquelles 
que o nobre Deputaxlo, que p1·iva, de peTto, com o Sr. P1'esident.t> , 
sabe ex:isti1· em seu palacio, continuaTam a convencei-o de que sendo 
necessario o predio e não seud·o deshonesta a tTanaacção, porque qual-
quer particula:r podia vender o pTedio, S. Ex. podia fazer doaç'ão 
á E xma. senhora com ·que era casado, com .sep'aração de bens, sem 
que se pud~ssle acoimar ·de dteshouesto ·aemelhante negocio feito• assim 
pela sua consorte. 

Conheço de pm·r.o o Marechal Hermes, de quem com grande magna 
me afastei : por isso mesmo ·digo que si elle _assim fez, ·obedeceu a 
eac1aTecimentos malevolos, e que , ·a meu vêr, não podem merecer a 
approvação de ninguem, inclus-ive a minha. O Sr. •Presidente d·a 
Republica já teria feito poT essa escriptura ·d·oação . á sua Exma. •Se-
nhora, le pór ella seria vendido o predio ao Governo da União, de que 
S. Ex. é o chefe le de cujo Thesouro é o gua1·da e vigia. 

E ssa ·denuncia foi transluzida, naquillo que .a ·censura permi.tte , 
lÍ.as columnas do·a jornaes. E até agora, ao .que me .conste, nenhum d·os 
a1·dentes defenso1•es ·do Governo sie· Ie.vantou ou quiz ainda defender 
o Sr. Presidente da Republica. 

O SR. FoNsECA HERM_Es - Eu ignoro os factos ; estou sabendo 
agora. (H a outro~ :ap:artes.) 

O Sn .. MAun.rcro DE LACERDA - E·ase é dos factos que dm·iam por 
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terra com, uma preai:dencia: Juarez não cahiu por tanto, cahiu por 
muito menos. 

Mas, como conheci de perto o Sr. Marechal, e como advertiu o 
nobre . Deputrudo pelo Espírito Santo, seu ~migo J?easoal . . .. 

O SR. J ACQUES OuRrQuEs - Honro-me muito .com Isto. Sou 
amigo da família desde tempo em que ainda ootava n{) Exercit:o. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - . . . eu , ·apezar das grandes trans-
formações expe•rimentadas, por S. Ex., depois d? seu divorcio . dos 
amigos pessoaes que o· cercavam, e dos quaes amda e~lR: conserva 
·poucos e raTos, como S . Ex., o illustTe co.Uega pelo E,spu·Ito Santo, 
o· Sr. Fonseca Hermes e outr{)s pouoo·a, declaTo que, a não ser uma 
grande modificação, que nã·o· p1osso admittir, isso não passará, decerto , 
de uma -insinuação perfida de algum inimigo, que occupa junto de 
S. Ex. po·sição de sua confiança. 

E' impossível, Sr. Presidente, que, á ·aombra desse sitio, suffo-
cada a opini·ão, impeclida a ·critica, probbida a analyse. castigada rt 
accus•agão, preso1s os -defensores do pat'rimonio nacional, nesse caso 
naturalmente ·compromettidos, a VÍTem com a •aua palavra, impugnar 
tão 1·epugnante negocio; é imposaivel, Sr. Presidente, que tal negoci o 
se consumme. Eu serei o primeiro, nesta Casa, como opposici'Onista, 
mas ·Oppe>,sicioni~ta r ,adical ao Governo, a requerer cópia desaes d·o-
eumentos. esperando que, com a chega da d-elles, possa para honra ela 
Presid~mcia d·a Republica, que occupa actua~mente o Sr. Marechal 
dictador, vir defendei-a de semelhante accusação. 

, A isso me em prazo eu, e no ·dia em que semeliharrte negoeio e·ata-
lar, ou no dia em que mais posüiva,s accusações surgiTem, virei a 
esta mesma tri:buna, solicito, defendl:lT, menos a S. E x., pm·q11e não 
lhe defelido no caso a pessoa, ma.s a propria honra e a dignidlade do 
ca11go que S. E x. ·occupa, e com ella defender tambem a honra e a 
dignidade nacional. 

O SR.. FoNsECA HERMES - E si forem falsas essas informaç6es? 
E' tão melindroso o caso, que V. Ex. não o dBv'eria ter levantado neste 
recinto sem a prova immediata. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Vê bem V . Ex., Sr. Presidente.-
que eu denuncio o que ih·avia sido denunciad-o já, sem defesa até aqni 
para. o P1'€sidente da Republica por ..f> :nte dos seus ami'gos, e eu d"-
nunCiando semelhante fac t.o, ·surprehend1do com esse silenci·o de que 
o cercaram os amigos .da situação, e procurando projectar luz sobre 
elle, j·á que não tinham coragem de expôr a;a suas pee.soas no· escla-
recei-o . .os. nobres Deputados govemi~tas, di~·ae logo de principio que 
para drgmdade ·do caTgo e :da propna Presidente dta Re'Publica essas 
RJccUJsaçõles deviam .ser tiradas a limpo, para ·ai, da investigacão feita, 
fossem apura,das inverídicas, como ouso esperá r, promover , 0 resta-
belecimento da verdad'e. 

O SR. F oNsECA HERMES - P ·osso affi1·mar que são inverídicas. 
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O SR. MAURJ;CIO DE LACERDA - Ora, Sr. Presidente, assim, eu 
não me tornei simple.s ·éco de 1.)-ma accusação ; trouxe ao conhecimento 
da Camara as accusações feitia:s, sem defes.a de pessoa alg-uma, e ~ue 
devem ser liquidad·as pam desafogo de tod,os nós, a quen;. o·ppnme 
cruelmente O· espírito a espectativa desse annuncÍ!ado negocio. . 

O SR. NABUCO DE ·GouvÊA- 'Ninguem sabe disto, nada 'consta a 
esse respeito. Eu, pdo menos, na·da ·aei, nada conheço. . . 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Foi ainda á margem desse slltw 
que o Governo poude con!)ummar, pela auSB<ncia do• Oongress,o, e, 
agoTa, sem a :aua possível crüica, pois o ·sitio suffoca o propriq- Gon-
gresao . .. :, .:.:.i : ~:JJ:"m~ 

O SR. N ABuco DE GouvÊA - V. Ex. está dizendo o que queT. 
(Ha outros apa1·tes.) 

o SR. MAURICIO DE LACERDA - ... aquillo que planejal'a : a veoo·a 
de navios da esquadra, não autorizada, a venda de subroersi.veis, t!am-
bem não autorizada pelo Congresso; quer dizer - o desarmamento 
do Brazil para solver ·a situação angustiosa do Governo, meno:s do 
que a .situação angustiosa do Thesom:o, crell!da pelo pToprio Governo, 
empenhado em salv.a1· a situação financeira. que o·a erros e desvilos 
fizeram resvalar na .desordem' ,g.eral que elle tanto tem ·açulado e 
semeado no paiz, na sua economia e ' na sua vida oi vil como política. 

. 'Annunciou-se um emprestimo, Sr. Presi1dente, pelo qual ·ae fa1·ia 
o penhor cl:a·s estradas ele ferro e das companhias de navegação nacio-
nae.s... ' · 

O SR. FoNSECA HERMES - E' attribuição do Congresso resolver 
a respeito. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - ... e se faTia, o que não era 
attribuição do Congresso. porque é materia constitucional, a trans-
ferenci.a do Tri·bunal de Contas para um departamento do Banco da 
Republica, gerido por dons dil~e:cto·res, um dos quaes ela confiança dos 
capitali.stas estrangeiTos. Far-3e-hia, Sr. Presidente, a1ém disto a f·is-
calização naa Alfandegas, na arrecad1ação e poT fiscaes nomeados de 
accôrdo cop1 -os mesmos capitalis1Jas estTangei,r·os e se faria a propria 
nomeação ele Ministro da Fazm1da de accôrdü com o plano financeiro 
organizado. E' peor do ·que o Egypto. . . 

Depois disto, pal'a alienar a independencia do nos3o paiz, só falta 
a ~mtTega do terri:torio. 

Eu proporia antes, si a situação é tão grave, o confisco daquelles 
que enriqueceram com ü dinheiro do Brazil, que a vendaJ do proprio 
Brazil que elles tentam. 

O SR._ FLORIANNO DE BRITTO - V. E x. não faça isso. V. Ex. veria, 
então, mmta gente presa. 

O SR. MAURICIO DE L ACERDA - V. Ex. não teria o prazer de S'C 
encon:t:rar commigo . · . 

Dentro desta atmosphera de de-'ordem financeira, m·eada e pro-
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duzida pelo Gove-rno, de anarch~a militar, <lreada, p1·oduzid·a, fomen-
ta:cla, entretida e até especialmente commenta:da pel•o Gov~mo, de 
desordem ·Civil implantada pelos favol'Ítos e pela .cqrte de dlCtadm·a, 
dentro desta a;tmosphera, Sr. Presidente, rasga-se .aos olhos de uns a 
v~são do pa·asado .austero, aos olhos de outTos a v1são da 1·ef.oa:ma d:o 
presente. Aos meus propr.Los olhos, .como um clarão, vejo deslumln·ado 
em uma inspiração .quasi apo.stolaT rasgar-se a Teivin<.lti'cação- d.a cla:ase 
anonyma e humilde, ainda não ouvid-a na sobeTania, entre nó-a, bm.·-
gue~a - .a classe pr-oletaria; vej-o, Sr. PTesidente, desmoronarem-se 
a um, te<mpo tod-as as insi~tuições consti.tucionaes na Monarchia, cou-
stitttucionae1i na Republioa, para ter um unico rumo, um uni·co des.-
afogo, porque o diTeito político, como todo·a os mais, é apenas uma 
condição da fehcid flide humana, é apenas uma cond~ção da liberdade 
humana. 

Não é po ivel, si as instituiçõe.9 tanto falharam, permittindo 
usurpações, como a da actual dictadm·a, não é possível, Sr. Presidente, 
permanecei' nos limites estreitos destas instituições politi•cas; é pre-
ci.so sa:hir a;o encontro c13JS aspiTações libertarias do seculo, que são 
aquel1as •que hão de sa1vaT o pai.z nesse etrocesso com que os políticos 
da d:ictadura o fazem can:íinha:r para traz; nes.se retroce3so com que os 
po'litic'Os da restauração pensam na igstitui'ção de um throno. Não, 
Sr. PTesidente, as reivindicações contidas na idéa libertaria do seculo 
hão de viT, pelo esforço d1os tempos., á tona, á superfície do·a negocias 
publicas, varrendo esse mundo abysmado na adoração já ·ag01·a vã .de 
fórmula:s que morrem. 

São essas aspirações libertlarias, aquellas que defendo, aquella·s 
em que repou·aam todas as esperanças paTa sahÍT deste presente em que 
se não sabe do que mais se fuja, si da onda de. sangue que no·a 
afóga ·OU si da onda putricla de lama: que nos suffoca. (Mwito bem.J; 
mu.iJto bem.) 

O Sr. Florianno de Britto (m:ovimento d;e attenção) -Sr. Pre-
sidente, é com o espírito dol01·osamente preoccupado e é a contTagosto 
que venho occupaT a tribuna, cujas exhihições pouco me teem ten·bad.o, 
já pela deploravel indifferença, com que se fez habito ab-andonarem-se 
a:qui as questõea que não tiram .a nota d-o escandalo, já pela maneiTa 
irritante, pela qual o.s que mais gritam, pretendem impôr sempre seus 
odi,os e suas paixões. 

Hoje, porém, que .o desvario partidario chegou ao seu auge, que, 
no ÜO'llgresso, toda·a a.s injUJstiças teem sidlo -assacooas, que, fóra; do 
Parl:::t.mento todos os baldões e doe6tos hã'O· sido apanhadüs nas sa rgetas 
das v1ellas e no vocabula1'Ío dos rufiões, para •serem atiradoa ao chefe 



16-

do nosso paTtido, o silencio seria mais · do que inexplicavel, para ficaT 
·sendo sómen:te uma .covard~ apostasia e uma ignobiJ trahiçã•o a um 
·dos mai·a elem,entares deveres de lealdade pbliticà . 

Depois de quanto vem succedendo, e de>ante da linguagem desbr~
ga·da e Yirulenta de certa ·Op_posl.ção, si silenciassemos, ainda, ~en~ar1•a 
o paiz inteiro que nó.s, •que lhe somos de facto a mawt1·a, a 
o·ra,nde maioria vivemos agachado·a, como si estivessemos deante de 
~m espantalho, ' transidos ·de medo, tiritan!es de paV'm:, em uma ridi-
cu.la phobia de sustto,s pum·is, sem angumentos a -oppôr ás calumnias, 
sem pTovas com que .de-amascarar ·OS aleives e sem -coragem para inves-
Ür contra essa ·obra impatri.otica e nefastissima de franca demagoglia. 

O SR. :llol:AURIOIO DE LACERDA - V. Ex. permitte um aparte~ 
O 8-R. FLORIANNo. DE BRITTO. - Não me Tefir-o a V. Ex., sinão a 

essa campanha que vem sendo travada ha longos mezes. 
:Mas, Sr. Presidente, não é, nem póde ·aer assim. 
De uma vez po.r todas, é mi•soor oppôr um antemuTa1 invencível a 

esse maremoto de torpezas e infamias, c-om que certa imprensa e 
uns •ilantos profissionaes de m,ashorca·s pretendem abalar e destruir a 
Ol'dem constitucional, para, embora sob.re as ruinas da Patria, sobre 
o.s destroços -das inatituições republicanas, assaltarem -as posições e o 
Governo. 

O SR. :MAURICIO DE LACERD.Al - Assim como o padlre .Cicero ... 
Applique &l cuento. 

O SR. EusEBro DE .t\NDRADE - Um grande brazileirll. 
O SR. FLORIANNO DE BRITTO - Não estou tratand-o do P edTe 

Cícero. 
Não negamos, ST. Presidente, nem estaria na no.ssa educação 

republicana o negaTmo,s .a consideraçã-o e re&peito devilid·oa aos nossos 
a,dversarios, que sã:o honestamente &inc!!u:os na sua opposição. 

Estes estão no uso de um ·direito tão legitimo quanto o noaso. 
E·stes só 1-ouv•ores meTecem, porque, dentro de uma convicção 

respeitavel e digna, pens·am e agem, segundo <J que nas suas conscien-
cias acredi tam mais ·c-onveniente e mais util á causa puhlica. (Apart'es .) 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Attenção! E stá-se defendendo o 
Governo; é a defesa do Governo. 

O SR.. FLORIANNo DE BRITTO - Outra preoccupação, porém, não 
devemos ter senão a d·a m,ais completa repulsa, a do combate ;mais 
decidid.o e tenaz a esses eternos demolido:1·es de •trodas as conquiatas 
republi·canas . . . , 

. O SR. MAURICIO DE LACERDA- Com a mão de ferro; mas cabeça 
ele páo. 

O SR. FLORIANNO DE BRITTO - . . . a todos os iconoclastas do! 
gra·ndes homena, a todos esses aretinos de t<Jdas as reputações e de 
todo.s os civis~os, cujo afan unico, cuja diaboEca observação, é, men-
tí,ndo, calummandto e maldizendo de tudo e de todo-s, saciar a -feroci-
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dade dos odios, lograT a baixeza dos appeti tes e satisfazer o incon-
fe saavel das ambições. 

E o que mais dóe, Sr. Pxesidente, é verem-se. alguDJs republical?-os, 
de cuj-o ardoToso en:tihusiasm-o não se póde duv1dar e que poT 1~so 
mesmo deviam estai" prevenidDs contTa a·a suggestões da calumma, 
arv·ora:da em systema politico, é verem-se alguns repuhlicanDs decla-
mando ·e agindo ~ontra a Republica, como si um poder maligno lhes 
houve.cJse conturbado o espírito e altend•o a noção normal dos homens 
e do·a acontecimentos. 

O SR .. MAURICIO DE LACERDA - O Pode·r Executivo é um poder 
maligno. 

O SR. FLORIANNO DE BRITTO - Nem sei mesmo, ST. Presidente, 
do que não teriam sido capazes esses máos brazileiTos e a que lutu-osa 
desolação não estaria reduzido o nosso idolatrado paiz, ·si, cont1:a a 
ulrtima tentativa de sublevação, contra a del'l'adeil'a empreitada. de 
motim, não se tivessem e•rguido a decisão resoluta e calma, a energia 
salvadora e inquebl·antavel do Govel'no da Republica. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - A commoção intestinal do Go-
verno. 

O SR. FLORI.ANNo· DE BRITTO - E' um jeu de mots mui to infeliz, 
e impropTio do talent-o que o armDu. 

O SR. VrcTOR SILVEIRA- A commoção foi dos que fugiTam, sem 
ter de que. iJ , . t ~ ' .JJ !tiht 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - E' intel'easante! Fugiram de um 
siti·o de 30 dia·s, e aqui estão cumprindo o seu dever em um sitio de 
seis vezes 30 di:as ! 

_ O SR. PEm~o MoACYR - Qua-l o fundamento da allegação do 
Drado1· ~ A reunião do Olub MilitaT, apenas ? 

O SR. NrcANOR NAsCIMENTO O ataque dQ Olub Militar. 
O SR. FLORIANNo DE BRITTO - E' outTa especie de questão, que 

será em tempo estudada. · 
O SR. MANüEL BoRBA - Ataque que o inquerito não const·atou. 
O SR. PEDRO MoACYR - O Marechal Hermea não disse palavra 

sobre o caso. 
O SR. NrcANOR NAsCIMENTO - Não veiu únda a Mensagem 

sobre o e.stad•o de sitiQ. 
Nessa occasião, V . Ex. verá o inquel'ito. 
O SR. PEDRo MoACYR - Mas o que a Constituição deteTmina é 

que nos fundamentos da decretação do estado de sitio sejam dado·a 
os motivos. 

Tenham a corwgem precisa; não .se acobardem de ante do Exer-
óto. 
. O SR. EDUARDO S.ABOYA - Aliás, o decreto do sitio foi justi-
ficado. 
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O SR. PEDRO MoACYR - Quero vêr como o Marechal Herme3, 
li-quida sua questão com o Exercito Bxazileiro. 

UM SR. DEPUTADO - Com a parte ·aã do Exercito B1·azileiro, a 
sua situação está rempl:t} liquida. 

· O SR. FLORIANNO DE BRITTO - Sr. Presidente, não posso falla1~; 
ha diversos OTadores na tribuna. 

O SR. MAuRICIO DE LACERDA - E.' que V. Ex. é muito estimado 
e todos correm para onde o nobre Deputado está. 

O SR. PRESIDENTE - Attenção! Peço aos nobres Deputadoa que 
não inteuompam "'() orador. . 

O SR. FLORI.ANNO DE BRITTO - Sl'. Pres•idente, quando o nosso 
parr.ido, como um só homem, se collocou digna e patrioticamente ao 
lado da causa legal; quando o nosso benemerito chefe pôz sua inque-
brantavel energia, todo o seu prestigio, todo o seu civismo ao Gerviço 
da ürdem contra a rebelli.ão, e do Governo constituído contra os assa:J.-
tadores do podeT, parecera incrível que ainda houvesse quem arti-
culasse uma só censura contra essa ultima victoria da Republica! 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Bdlo discurso para .o Ceará. 
o SR. FLORIANNO DE BRITTO - v. Ex. o reprocluza então para 

esse fim. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - Fal-o-hei, quando o DicMW do 

Cong1·esso circular livremente. 
O SR. FLORI.ANNO DE BRIT'ra - Vislumbrasse até o mais tenue, 

o mais frouxo lampejo de juatiça ne.ssa opposição, e eHa mesma en-
toaria louvores á decisiva intervençãü de PinheiTo Machado nas ques-
tões políticas - Pinheiro Machado, o inclyto brazi1eiro, que já uma 
vez expoz a propria vida em defesa da Republica, como quasi nenhum 
outro fez, send·o civil, e .c.uja personalidade, pelo desmesuTado de 
sua Dbra política, já 'se projecta muit·o al<ém de no·aso tempo, das nos-
sa:s mediocridades e de n.ossas p-aixões. (Mt~ito bem.) . •, 

:[·ossem justos, paTcimonio.samen'te justoa os nossos adversarios, 
e até elles bemdiri:am e Tespeital'Íam toqa a somma inca:lcul:avel e 
estupenda de trabalho e devotamento, de cuidados e sacrifícios, de 
abnegação e ingentissimoa esfo!l:ços, que rep1:esenta a chefia de um 
grande partido poliüco, a vid<a inteira desse homem ex<Jepcional! 

.Seria po.ssivel, pergunto a mim mesmo, haver um brazileiro, um 
unico brazileiro que, analysando a vida da Republi<ca nestes 25 annos 
djecorridos, não tenha sinão palavras de elogio, sinão impulao.s de 
reconhecimen't·o paTa· com a benemerencia e o civismo de Piniheiro 
Machado? 

Da sua influencia, do seu p:restigio el1e jámais se aproveitou paTa 
amolCLar nego cios. . . · 

O SR. MAURICIO DN LACERDA - P erinitta·me a mais leal dias 
d.ec1arações : o S:r. P inheiro Machado não tem tom,ado parte n!W ne-
gociaçõe3 da ilha Francisca. 
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O SR. VICTOR .SILVEIRA..- Não ha negocins .sobre a ilha F1·ancisca. 
-ü SR. RAPHAEL PINHEIRO - E daqui concitamos a que tragam 

a publico qualque!l' accu.sação· nesse sentido contra o S1'. General Pi-
nheiro Machado. (.Apoi.c~Ad'o.s.) 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Devem começar por não admittir 
que se possa fazer tae.s concitações de negocios ao chefe do ·oeu par-
tido. Sou adversario intransigente do Sr. Pinheiro :Machado; mas ~ão 
o accuso disso. 

O SR. }""'LORI.A.NNO DE BRITTO- E:iceptuei V. Ex. entre os adver-
sari?s digno·s e trabaLhadores pela causa da Republica. S:i não me 
OUV1U ••• 

O SR. MAuRICIO DE LACERDA- Estou -aqui desde o principio, e 
sou todo ouvidos ao encantador discurso de V. Ex. 

O SR. FLORIANNO DE BRITTo ~ E' muito captivante, realmente, 
e eu retribuo ex4abundanti.a cordis . .. 

Nunca exerceu vinganças pequeninas. Nunca perseguiu torturan-
temente adversarios; até ha ·alguns que vieram para os arraiaes inimi-
gos da carinhosa confiança de .sua intimidade. 

O SR. RAPHAEL PINHEIRO - Ao contrario, é de uma longa~ 
midade qU:é pagará caro, talvez um dia. . 

O SR. FI..oRIANNO DE BRITTO - .Nunca teve interesse·s pessoaes 
em jogo, quando a sua palavra e conselhos contribuíram para a so.I.u-
.gão de quaesquer casos políticos. Nunca teve antipathias e caprichos 
a-guia·rem-n'o na pratica dos aetos publicos! E, mais do que isto·, foi 
sempre um forte deante da·s lisonjas, \:: um estoico de-ante das injus-
tiças! 

Por que odi:al-o, então~ 
Homem de honra, cujos e-xcessos de cavalheirismo e nobrez·a 

nunca foram empanados, elle é bem o typo representativo de uma 
certa especie de puritanos, que se vae dissolvendo e apagando· no awri 
s.wcra f(Jjmes actual, no utilitario mercantilismo dos nossos tempos ! 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - O me!l'cantilismo do.s nossos tem-
pos é simplesmente repugnante. 

Q SR. RAPHAEL PINHEIRO- Mundialmente! 
Concordo no que fôr aoceitavel. 
O SR. FLORIANNO DE BRITTO - E por ser homem de honra jámais 

deixou qualquer ata·que á sua pessoa sem immediata r e·sposta, cabal e 
decisiva! 

Exemplifiquemos: 
O SR. MAURICIO DE LAcERDA - V. Ex. exemplifique com a sua 

opinião sobre a suspensão das immunidades parlamentares na vigencia 
do estado de sitio ... 

O SR. VICTOR SILVEIRA - Opinião que elle .sustentou na immi-
nencia de ser preso. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - O Sr. Ruy Barbo.sa leu hontem, 
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no Senado, um voto do Sr. Pinheiro Machado em sentido contrario 
a ess~ opinião que elle diz ter sem,pre sustentado. 

O SR. FLORIANNO DE BRITTO - Exemplifiquemos, disse eu. 
Quando mais forte se tecia ·o· anno passado a mwchiavelica urdi-

dura de perfídia e de infamia contra a sua acção política e partida.úa, 
elle, da tribuna <lo Senado, na calma sobranceira de sua hombridade, 
desfez, uma .a uma, todas. as perversidades, tod·a·s• a.s calum,nias e :todas 

' as protervias. . 
·Mesmo entre muitos, que não lhe eram pessoalmente sympathicos, 

profundíssima .e empolgante foi a impressão produzida por esses seus 
discursos, em que elle proprio· analysou toda a sua vida, dlissecando-a 
e mo•strando-a ·digna, limpa e immacula e fecunda, como a de muitis-
sirrios poucos homens publicas .. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - V. Ex. a.ssim dizendo. - como 
a de muitíssimo poucos h·omens publicas - passa o diploma de f.al-
lencia mo-ral a todo o paiz. 

O SR. VICTOR 'SILVEIRA - V. Ex. é o mais brilhante arauto dessa 
phalange; salva do naufragio apenas os seus companheiros. ( H\a 
outr06 apartes.) 

O SR. FrJORIANNO DE BRITTO - Com tal inteireza de caracter e 
com tal firmeza de animo . . . 

O .SR. RAPHAEL P INHEIRO - E com tão fecundo.s serviços, ·são 
raros . 

.O SR. FLORIANNO DE BRITTO - . .. que não houve uma só alle-
gação que não provasse ·COm o testemunho de um documento; não 
houve uma só affirmação qrie não demonstrasse, ou invocando depoi-
mentos de viaos, ou exhibindo cartas autographas, que valem co;mo 
perpetuação das pa.lavra.s dos mortos. E a trama indecisa e perfida 
da sua desmoralização, pelo que se insinuava de inconfessavel nos seus 
processos, pelo que se dizia de indigno na .sua conducta, pelo que. se 
calumniava de ·de·aairoso na ·sua política, foi de golpe, de prompto, 
desfeita e pulverizada nesses ·discursos produzidos no im,pl'ovi.so da 
sua dignidade mal ferida e da mais justa das repulsas; di•acursos 
que hão de ficar como ensinamento e exempló, discursos quaes poucas 
vezes, no PaTlamento, se teem ·proferido tão veraz, tal altiva e tão 
esmagadoramente. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Ma·a, a que orador V . Ex. se 
refere~ 

O SR. PEDRO MoAcYR _:_ Salve! divino Oes.ar. (Riso.) 
O SR. RAPHAEL PINHEIRO - M oriture te salutant I 
O SR. FLORIANNO DE BRITTO ( CO'm enea·gia) - Respond:o a V. Ex. 

Só bajulam os medíocres e desfibr.ádos e eu não o sou. V. Ex. sabe 
porque é tri?uno ~ político, ~ue ás vezes, em política, para se · defen~ 
der alguem e prec1so ter ma1s. coragem do que ·para •aeguir a pat.uléa 
da diffam,ação e da calumnia. 
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coragem dos que ;morrem. . . . . , 

O SR. PEDRO MoA.CYR ( d~1'1Jg~ndo-se ao 01iarlior) - N 1nguem esta 
negando a V . Ex., nem competencia, nem convicç~o . 

O SR. FLORIA.NNO DE BRITTO - Competenma não tenho (não 
apoiados) ; <JOnvi<Jção tenho-a a mais sincer.a.. , . . . 

O SR. RAPHAEL PINHEmo - A nossa attltude e a ma1s mtrep1da, 
parecendo a mais commoda. _ . 
· O SR. PEDRO MoACYR - N ao se1 por que .a Camara me deu 

a impressão do >Sena·do Romano. E o nobre Deputado que é tão vex-
sado em histOTia. . . . . . 

O SR. FLORIA:NNO DE BRITTO - E' ma1s uma capt1vante genti-
leza de V . Ex. 

O SR. NicA.NOR NAsCIMENT.O - Não estamos mais do qu~ pro-
clamand·o wquillo que o nobre Deputado já proclamou. 

O SR. FLORIA.NNO DE BRITTO - Peço a V. Ex., Sr. Presidente, 
que me garanta a palavra. 

O SR. PRESIDENTE - Attenção! Está com a palavra o Sr. Depu-
ta-do Florianno de Britto. 

O SR. PEDRO MoACYR - O orgão do Sr. Pinheiro Machado, no 
Rio Grande do Sul, de uma feita, disse na terceira columna da terceira 
pagina: " ,Chegou ao Rio Grande do Sul o nosso correligionario o 
Sr. Pinheiro Ma<Jhado." 

o SR. EvARISTO DO AMARAL - Não é ex:acto. 
O SR. NICANOR NASCIMENTO - O nobre Deputado Sr. Ped1·o 

Moacyr já foi o Relator dos maiores elogio·a. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - E' que o Sr. Valladares era talvez 

o Chefe de Polici·a lá, no caso a que alludiu o nobre Deputado e exer-
cia a censur.a. (Riso .) 

O SR. NICANOR NAsCIMENTO - V. Ex. prova que a censura é 
cousa ·suavissima nesses tempos. 

O SR. FLORIANNO DE BRITTO - Pretenderam annullal-o e forne-
ceram-lhe O· ensejo de ainda mais crescer no <Jonceito de seu.s conci-
dadãos. Quizeram destmir-lhe o prestigio e augmentaram-lhe o des-
taqli3, com que se tem inconfundivelmente focalizado entre · os •aeus 
pares e <Jontemporaneos. Pensaram que já. lhe estav:am a fazer a 
autopsia da morte politica, e só lograram patentear-lhe a grandeza da 
obra e a Tectidão <la sua vida. 

Vencidos e recha·ssados neste ponto, Sr. Presidente reconeram 
o·a adversarios a uma outra tactica, seguiram uma outra' estrategia e 
começar~m a lhe atacar a propria honestid·ade pessoal, o que n.inguem 
havi~ felt~ até ~ntão. Em um certo jornal, para cuja ·direcção devia 
ser mtangrvel, matacavel e sagrada a pessoa de Pinheiro Machado, · 
deram guarida, já muitos mezes faz, a uma despresabilissima verrina 
contra sua impoluta e impoluivel honradez. De tão cov:a'l'de, Sl'. Pre-

J 
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si.dente, era anonyma, ÍlTe·aponsavel, impessoal, U)ll. desses - "Escre-
vém-nos", ~om que tudo se pód.e infamar sem nenhum perigo para 
o infamante . .. 

O SR. NICANOR NASCIMENT.o - Aliás poderia ·aer assignado pelo 
redactor-chefe : era a mesma cousa. 

O SR. FLORI.ANNO DE BRITTO - .. . ao mesmo tempo asqueroso 
1 e poltrão, de umat• assentada ignobil e ~il, nauseante e hediondo, as·~ 

quemaissimo e infamante. 
O .SR. MAuRICIO DE LACERDA - V. Ex., me permitta. Esse jornal 

a que V. E:x;. ·ae refere si publicou cousa tão hedionda e vil não apre-
senta em suas pagina.s exemplos tão hed'Íündo,s e vis como a prisão 
infame de seu redactor, o Dr. Edmundo Bittencourt. 

O SR. FLORI.ANNO DE BRITTO - V. Ex. terá a resposta devida. 
Foi .algiuna cousa, Sr. Presidente, como dized do vomito com 

que um ·ébrio nos suje a roupa em um encontro de rua, e da covardia 
com que U)ll. a-asassino de profissãü, pago por um miseravel mais cri-
minóso do que elle, nos a,punhale a deshoras, pelas ~ostas e traiçoei-
ramente. 

Expuctros de Pa·squino e cusparad.a,s de Apulchro de Castro. 
Exhalação de uma cloaca irnmunda com que pretendesaem infe-

ccionar o ambiente moral da Nação ! Elles bem sa:biam que estavam 
calumniando e mentindo, mas esperavam que alguma cousa ficasse 
como o conhecid.issimo Dom Bazilio, do B.arbe~o de Sevilha. De~sa 
feita:, porém, foi a calumnia embotar-se na probidade adamantina de 
um político honesto e limpo, de um completo e integro homem de 
bem. O Sr. Pinheiro Machado, em um inberview publi·cado pela 
I mprenSJ.a, e creio que tramcripto depois no O Paiz, desfez um a um 
todos os itens desse putrido e infamissimo libello. (Muito bem!) Foi 
mais uma derrota para os bravi, para os óond:ottieri da calumnia e 
mais uma fulguração para o renome do benemerito campeador repu-
blicano. 

Rechassados ainda nesaa investida, não desanimaram os incan-
saveis e impenitentes adversarios. Forgicaram um -outro plano com 
os mesmo.s intuitos de perversidade, com a mesma peçonha na alma, 
e, língua diffusa em veneno, começaram a assoalhar em palestras de 
esquina, em conversas de avenida, em artigoe de jornaes, em confe-
rencia§ posthumas, com mais ou meno,s estylo, com mais ou menos 
.syntaxe, que era Pinheiro Machado inimigo do Exercito e, mai-a do 
qu~ isto, a causa unica de todos os males reaes e imaginarias deste 
pa1z. 

O SR. NIC.ANOR NA:scrMENTO - Pelas emissões do ST. Ruy 
Barbosa. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - V. Ex. aconselhou em apa:rte ao 
diacurso do Sr. Aristarcho Lopes que, vindo as emissões, o povo devia 
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pegar em armas ; deve repetir este conceito em relação á emissão da 
~rata feita pelo Governo contra a lei. . , 

O SR. NICANOR NAsCIMENTO - Eu me referia a papel-moeda. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - Referiu-se á emissão de papel-

moeda pelo Governo; deve ·se referir á xeemissão de papel :_ecolhi~o com 
que este Governo inundou deshonestamente a praça . . (Nao _apoiados.) 

O SR. NICANOR NAsciMENTO - Não é verdade e, .s1 fosse, eu 
acomelharia o levante do povo em massa. 

O SR. MAuRICIO DE LACERDA - Então ahi vem o levante acon-
selha.do por V. Ex. 

O SR. NIC.A!NOR NASCIMENTO - Não vire, porque a honestidade 
do Governo não o . permi ttirá. 

O SR. PRESIDENTE - Attenção! ! ! 
O SR. FLORIANNO DE BRITTO - Era este o principal motivo da 

oppo.sição que lhe moviam elles, os sinceTos e indefesos amigos das 
classes aTroadas . 

.Com maior •ainceridade, maior devotamento e maior convicção 
não se apresentaria Satanaz a defender a pureza dos dogmas e .a san-
tidade da CTUZ. 

Nesta ultima phase da luta, na sua recrudescencia, houve at:é 
alguns hydrophobos, de.sses cuja irrigação cerebral, eom lioonça do 
eminente mestre ( ~eferin~O~S':e a'O Sr. JYriJas cae B.~rro'S), .f'e ·d'issera feita 
pelo virus rabi.curn, •que lembraram a eliminação, o sacrifício e o .assas-
sinato do grande brazileiro. 

UM SR. DEPUTADO.- Di:o.se-se pela imprensa. 
O SR. FLORIANNo DE BRITTO -Esses miseraveia que assim l"esol-

viàm friamente, caJmamente, hediondamente o assassinato de um 
chefe de família, ·o sacrifício ·de uma vidia preciosis,sima .. . 

O .SR. MAURICIO DE LACER-DA - Vou .cortar este pedacinho do 
discurso do nobre Deputado e manda1· para o Tenente Pulcherio. 

-- O .SR. FLORIANNO DE BRITTO - ... de um homem de valor, para 
melhor enganar •o po·vo e embahir a o-pinião publica. afivelaram aos 
ro·atos desbriados -a mascara .. . da Némesis republicana, quando só 
tinham nas almas canceudas a gangrena dos Pytt e dos V allê dla 
OomrnJUJna. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Mas que hospital desgraçado! 
O SR. FLORIANNO DE BRITTO - E' verdade; cuja infecção se 

proplllga em um 1·aio infinito, quasi em um plano não mais em uma 
superfície curva. · ' 

~as, por que todo esse fm·or homicida~ Pasme a Oamara e pa·3me 
o pa1z! Por ser o General Pinheiro M.achadio inimigo do Exercito 
e da Ma1'inha! 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - E' até amigo. Nomeou de unia 
-fornada uma porção de generaes. 

O SR. NICAN·OR NASCIMENTO- Não é exacto. Quem praticou esse 
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acto muito legitimamente foi o Presidente da Republi·ca. (Ha muitos 
outroS' aparte:s.) . ~ . 

O SR. FLoRIANNO DE BRI1'TO - Nun<:a, Sr. Pres1dente, tao m-
acreditavel, tão estupi·da. e tão cynica ballela foi atil·a~a . aos _qua~ro 
ventos da publicidade. A intriga d~ata vez, a desl~vad1ss:ma n~.tnga 
fôra tão soez e cretinamente forg1cada,· que se dllssera macceltavel 
p!llra toda a gente. Só mesmo em desespero de causa e á mingua de 
qualquer outra calumnia, poderiam esses allucina.dos imaginar que 
teria curso a patranha estupida e alvar da inimizad~ de Pinheiro 
Ma.chado contra os militarea de terra e mar. Como, quando, por que 
e onde inimigo ? 

O SR. RAPHAEL PINHEIRO - Dá licen\}a para um aparte? 
( RlllltSil.) Esqueceu-,se justamente de que diziam que a for\}a com 
que wntou ~ Sr. Pinheiro Macharlo, para eleger o 6r. Marechal H e>r-
mes, foi o Exercito. . 

O SR. FLORIANN·O DE BRITTO - De inteiro accôrdo. Analysem-
lhe os feitos e anatomisem, si possi'Vel fôr, o geato, e verão que nelle 
ha muito mais de um sold!ado que de um civil. 

Do militar, tem esae grande 'bTazileil'o o espírito de combativi-
da·de e culto da bravura, que ·O levaram á guerra do Pa:-raguay e o 
~agra•ram, depois, já homem, como o heToico v'encedr,r de Passo 
Fundo. Do milit:u tem um feitio tão inconfundível, tão delle, que 
·o tratam, a elle, Sena:doT, bacharel em direito, civil de facto·, pelo 
po.sto com que a Republica lhe galardoou os seus legendarios servi-
ços de guerra. 

O SR. MAURICIO .DE LACERDA - Como todos .os caudilhos sul-
americanos. (JI,a protestos.) 

O SR. FLOOIANNO DE BRITTO - Do militar, elle tem a. alma de 
Bayard, com todos os excessos da temerida:de que desconhece o medo; 
e todas as linhas da integridade, •que não apresenta falhas·. 

Se assim é, elle não poderia seT, mesmo• que o quizesae, inimigo 
das ·classes airma:da;,s, porque seus melhores impulsos, •auas melhores 
syml_)athias tendem espontanea e nobremente ·para quantos abra\}am 
a dif!na e ardua carreira d'as armas. 
.. E o Exercito bem o sabe, bem o comprehende: ao vêr que o en-
âeosam e o incensam, depois que o p·retenderam pTecipitar na indis-
ciplina, justamente aquelle.s que outr'ora mais o detrahiam e diffa-
mavam. Esses é que são os seus inillligos·, ·os que não ha muito ·o apon-
tavam como uma catel"V·!ll de ambiciosos e nullos, uma horda de a;,ssas-
sinos e a escoria das tarimbas, e depois o· apotheosearam machiave-
licamente, aconselhando a aonalyse das ~l'dens superiores, antes do sen 
immediato cumprimento disciplinar. 

O SR. RAPH.Á.EL PINHEIRO - Vide "Resposta ás senhoras cea-
renses". · I 

O SR. MAURICIO DE LACER~.A. Com licenSfa. Cá f'm casa não 
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ha telhados dé vidTo. Estive no Exercito; nunca o detractei, mas 
posao affirmatr que a acção do Sr. Pinheiro Machado sobre o Exe1·-
cito tem sido a de um caudilho que governa ·sobre a tropa armada. 
(H a vivissima tr:ocà 1ile .ap.art'es e, '[frOfe;stos.) . 

O SR. FLORIANNO BE BRITTO - E sses é que são os verd'adenos 
inimigos das cla:ases armadas: ·os que as. queriam prec~pitar .na. revo-
lução, para as transformar em mercenarws de .seus odws e Janizaros 
de suas paixões; e depois, á cust.a do sangue derramado contra o 
dever e contra a Patria, e das bayoneta-a cala:das contra o Gove1no 
legal, d'arem cobiçado assalto ao cobiçado Pala-cio do Cattete. 

·O SR. MAURICIO DE LACERDA - Mas póde ser tambem ·cont ra o 
Palacio do Governo, em Fortaleza. Ha palacio.s e palacios. 

O SR. EnuARDO SABOYA - V. Ex. tem verdadeira obcess.ão pelo 
Ceará. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA- E' muito natural que tenha ohces-
são por uma tel'l'a tão bôa. -

O SR. FLORIANNO DE BRITTO - Contra esses, Sr. PTesidente, é 
que se ·deve prevenir o Exercito, votando-lhes, não o odio, que são 
indign.os de merecei-o, mas o supremo desprezo, com· que se devem 
repellir os intrigantes de todos os feitios, e os hypocrita.s de todos 
os matizes. (Muito bem.) 

O SR. MAuR.ICIO DE LACERDA - E oa exploradores de todas as 
posições. 

O SR. N ICANOR NASCIMENTO - O exploT&dor da carta cearense. 
Q SR. MAURICIO DE LACERDA - V. Ex. é um pintoT futurista. 

E' preciso explicar essa sua caricatura. (R~.) 
O SR. NICANOR NASCIMENTO - Refiro-me á carta. ás senhoras 

cearenses, em que se concitava .a Exercito á revolução. Ahi não e1·a 
o uso do caudilhismo do ExeTcito. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA- E as mensagens do Sr. PinheÍl'o 
-.Machado, a sua conespondencia com os generaes do Ceará, em que 
não se insinuava, mas ·se collaborava· na 1·evolução cearense? 

O SR. N ICANOR NASCIMENTO - Onde estão essa-a ca1·tas·? 
O SR. M~u~ICIO DE LACERDA - Foram lidas, aqui , pelo proprio 

leader d'a maiOl'la. 
O SR. TrroMAZ ÜAVALCAJ.'TTI - Não apoi&do . 

. O SR. PEDRO !v1o~cYR - Ma~, pelo que diz o ~radar que occupa 
a tribuna, o Sr. Pmheno Machado deve estar repelhd·o pelo E xercito. 

O SR. FLORIA.'NNO DE BRITTO - A conclusão tiT&da por V. Ex. 
não está dentro das minhas premis.sas. 

<?.SR. PED~O: MoA.cYR - .Eu ery~ico a V. E x. Todo aquelle que 
se uül~za d'?s. n;nhtares paTa f ma pohtiCos, os explora; 0 Sr. Pinheiro 
Machado dn1giu-se . ao General T.o:rea Homem ~ . outro.s para utili-
ZJar-se dos s~·llJs .servi,ços, em beneücw da ~ua pohtJ.ca ; logo, aprovei-
tou-se do Exercito; e explorado-r do Exercito. 

/ 
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VozEs - E' falso! E' falso! 
O SR. PEDRO MoACYR - Perdão; foi o prop:rio Deputado Fon; 

seca Hermes quem leu da trib'una documentos nesse sentido. Demais;, e 
san~do" qu~ · o Sr. Piphe~r,o Machado embarcou na canôa do Exercito: 
para eleger o Sr. ·Ma•rechal Hermes. 

O SR. M.wRimo DE. LACERDA - O Sr. Pinilieiro Machado embar-
cou; remaram, remaram, mas a canôa virou. E.sta é a verdade. 
(Rwo.) · _ 

O SR. VICTOR SILVEmA - A canôa virou, quando o Sr. Ruy 
Bi'rbosa quiz tomar ·passa.2;em nella. · 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Virou quando o Sr. Pinheiro 
}.fa~hflclo · quiz se metter dentro della. 

· ( Ha a\iinda v1arios aparte1d, aue 'inte1"1'ompem ·o oilaJdor. O Sr. Pre-
sidente recla.ma atternçã,o, soando os t'ympanotg.) 

O S:R. Enu.:mDo SABOYA - Deixemos o orador continua'r. 
O SR. F LORIANNo DE BRITTO - Que fica, então, de pé, de tono 

H3Se immundis:simo acervo ile diatribes e calumnias ~ Só mente o odio 
ôos que não perdôam a Pinheiro . Macha·do o seu àesbque político, 
dos que não se -cançam de lhle invejar o ~xtraordi.nario prestigio, tão 
merecido e tão fortH. que lhes . é um nesadelo a:sphvxiante, mas que 
elle só tem lemp1·egadio paTa o beni da Patria e dã Republica .. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - O Sr. Presidente da Republica 
.é as.sim mesmo. 

·- ·O SR. FLORIANNO DE BRITTO - Desanimem, de vez, o·a conheci-
dissimo~ explorad1ore.s. Ellé·a podem tentar ferir na vida, como telem 
tentàdo ferir na honra e no caracter, muito emho·ra esse crime hediondo 
fosse provo~ar a mais tremenda e impiedosa ·d:as re8Jccões. E1les podem 
tentar infamai-o em todos os tom~. porque até' hoje 'não •se descobl'iram 
aind•a nem o se1r'IJJ1j1; cnntl'a a morph€a moral,_ nem a prophylaxia contra 
a calumnia·. 

O que não podem, porém, é apagar o nome do Sr. Pinheiro 
Machado, dentre ·os dos benemeritos dia. Republica, é desfazer os seus 
feito,s que ahi estão. de altíssima benemer~n-cia; é explicar as mais 
bellas victori as da Republica, neates 25 annos de lutas le conquistas, 
sem a sua patriotica e esclarecida collaboração. 

Dão-me a impressão de loucos ou cretinos que o querem annullar 
e d\7struir, mas que não vêem, não percebem, não ·comprehendem que 
o estão immortalizando, aind:a em Vida. (Ap•o.Vados.) 

,: 0 - SR. ·MA URTCIO DE LACERDA - A collaboração do Sr. Pinheiro 
Ma.chado assemelha-se á introducção de ce1·tos livros que é mais im-
portante do que 'O propTio livro. · 

O SR. FRED;ERICO BoRGEs - Ahi estão os seus actos desde moço 
na campanha do Paraguay. 

o SR: PEDRO MoACYR - o que o nobre Deputado quiz dizer foi 
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que o Sr. Pinheiro Machad'o é mais Governo do que o proprio Mare-
chal Hermes. (Não 1apoitldos.) 

O SR: MAURICIO DE LACERDA ( p.ara o Sr. Frederi()() Borge,s) -
P.a:rece que o nobre Deputado não votaria nelle para a Academia de 
Lettras. 

O SR. FREDERIOO BoRGES - Mas votaria para Presidente dia 
Republica, para pTimeiro magi'Strado do paiz. 

(H a outr<Js apartes.) 
O SR. FLORIANNO DE BRITTO - Demais; Sr. Presidente, quem 

se lhe lJ.ntepõe .a, lhe estorvar a acção política e partidaria? Excepção 
àe al!!"1ms. que o fazem sinceramente, ·por terem sido illaqueados em 
sriã bôa fé ou inexperiencia, antepuzeram-lhe hontem, ante~1Õem-se
lhe hoje e sempre se lhe hão de antepôr quantos s·abem que só po'nem 
subir. locunleta1·-se e vinga1·-se, em um regimen da mais completa 
ariarchia. Antepõem-se-lhe os que teem a alma envenenada nor toflos 
os odios, sem ter o.s olhos poatos na grandeza e na felicidade da Patri a·. 
Aiitepõem-se-lhe os que mentem para pe1·turbar a ordem, mentem para 
levar a anarchia aos espíritos, mentem para conseguir a r~voluç.ão , 
mentem em to-dos os mod-os. tempo.s, vozea numeros e neHsoas·, como 
roubavam nas Indias os peculatario·s do P·adre Antonio Vieira. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Bellos cousiderandos para se de-
cretar um novo estado de sitio, porque os ·outros não foram mais do 
que uma gloriosa mentira. 

O SR. FDOIRIANNO DE BRITTO - Quantos, porém, querem vêr esta 
Patria: bem amada vivendo a sua futurissima vida de tr.abalho e pro-
gre.sso . .. 

O SR. PEDRO MoACYR - ~ prata e a ni.ckel. 
O SR. FLORIAINNO DE BRITTO __.! A prata e a nickel, si forem o 

recurso extremo. 
· O SR. FREDERICO BoRGES - Tambem é moeda. 

· O SR. FwRIANNO DE BRITTO - Quantos deram á Republica o 
melhor do seu amor e de seu patriotismo; quantos teem seu·a bens 
confiados á ordem legal; emfim a grande massa dos elementos con-
servadores da Nação estã'Ü hoje com o Sr. Pinheiro Macha:dlo, ou na 
honrosa disciplina de sua chefia partid!aria, ou na e·apontaneidooe 
de uma c<m.sideração reconhecida: e sincera·. E estes é qJ+e formam 
a grande maioria dia. N açao, e para o seu juizo .. . 

· O SR. MAURICIO DE LACERDA- Esses formám a grande maioria 
daquella nação definida pelo Sr. Marechal Hermes na sua Mensagem: 
Nação é o conjuncto do.s homens e do patrimonio mora} de to·do·a os 
Estados. 

O SR. FLORIANNO DE BRITTo - ... é que. deve appella!· definitiva-
mente a posteridade. 

Vou terminar,, Sr: Presi·dente, porque assim me pede um collega, 
e peço desculpas a OamaJ."a por lhe haver tomado alguns instantes 
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de- sua benevola attenção. Não quero, porém, faze1· sem deixar dita 
aqui a impresaão _que me causa e.sta obTa de Sysipho, dia destruição 
politica do Sr. Pinheiro Machado, inutilmente rolada ha 20 annos e 
até hoje, pam bem da Republi.ca, não adeantada de um só passo. 

O ·SR. MAURICI-o DE LAcERDA - Porque sempre que se tem uma 
victoria sobre eJl.e, torna-se elle 01·denança da propria victoria. 

O SR. FLORES DA CuNHA - A verdade sociologica é esta: s'ó se 
destróe aquillo •que .se suhatitue. E por quem querem substituir o 
Sr. Pinheiro Mia·chado? 

O SR. MAuRICIO DE LACERDA - Pelo Sr. Ma1·echal Hennes. 
O SR. FÚJREs DA CuNHA - P elo Sr. Mauri(}io de Lacerda. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - Quanta honra para um pobre 

marquez! 
O SR. FLORES DA CuNHA- Eu acredito que elle chega a aspirar 

ma1s. 
'Ü SR. MAURICIO DE LACERDA - V. Ex. faz uma injustiça á. mo-

destia das minhas aspil·ações. 
O SR. FLOREs DA CuNHA- Nunca o vi modesto. 
O SR. NICANOR N AsCIMENTO - O nobre Deputado se fez a maior 

injustiça declarand-o-se libertaria. 
O SR. PEDRO MoACYR - Liberta.rio contra o.s liberticidas. 

· O SR. NICANOR NAsCIMENTO ~ Contra os burguezes. 
O SR. FLORIAiNNO DE BRITTO - Sr. Presidente, de um cacador 

africano li ha tempos, em viagem -de Genebra para Pariz, o seu J ornlal 
(];o Salwra. E squeci-lhe ·o nome, mas guar-dei-lhe uma a•ventura. 

De uma feita, elle sahira da barraca, á tardinha, por lhe terem 
ind•icado rust rof: de um leão: era peruo -de um oa.sifs- - em um terreno 
batido, onde claramente se viam a;;; pegadas. Durante qua.si meia 
hora, seguiu o caçador a pista do felino, sem que o houvesse encon-
trado. De repente um rugido tremend-o quebrou atroadoramente o 
silencio. 

O SR. 1r1AuRrcro DE LACERDA - V. Ex. tenha cui.dado com essas 
historias de caçada. 

O RR. FLOlUANNo DE BRITTO - V . E x. vae ouvir até o fim. 
Voltou-se ra-pido -o caçador, e entre elle e o oceano, a uma pequen a 

distancia, d·eitado sobre um comoro, olhava--o fixamente o rei do 
iJe~erto O sol afundava-se no poente, nimbando 'de luz e s-cintillacões 
a -juba do leão. E tal era o aspiecto da féra, taes a acuida:de e o brilho 
de seu olhar, tãJo intenso -o clarão oue o ~ureo~a!Va e· one -é ·o proprio nar-
r ador quem nol-o -conta, nã~ poude ati1·ar contra ella, pül'que o tinh'a 
offmcado, fascinado, ihypnotizado a·quelle ·deslumbramento, aquella apo-
theosP. de foroa, -de impom<ncia, de ma gesta-de P.- de l!lorificac-ão. 

O caçador retiTou-se furtivamente e bemdisse aos deu.ses, quando 
se viu de novo. •aão e salvo. na banaca em meio dos seus companheiros 
de aventura. E o rei do deserto lá ficou deitado sobre o como1'o, no 
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seu d~slumbramento de força e de luz, indiffeTente, soberanamente 
indifferente á fraqueza e ao pavor daquelle adversario, que elle bem 
podeTia te:r vencid·o e lacerado com dous ou tre.s golpes de suas ganas 
formi·daveis! · l'~ !::;n~~rf~r<: I · :'i! ' "~"T'fll 

E' assim que a;pparece Pinheiro Machado deante de ·.:;em; detra. 
ctores e assim >é que ha· de entrar na Historia. (Mu.'i!to biem,· 1nu~t!o 
bem .. O orador é vivamente felidibado.) 

O Sr. Mauricio de Lacerda (movimento de attemção) - Sr. Pre. 
sidente, antes .de começar as ·palavr!lis do breve discur.so, que pretendia 
fazer hoje á ·Camara. ·dos Deputados, par·a varrer a testada ·dos Depu-
ta:dos Federaes e do ·Senador, que <>e Tefugiaram no E'stado de 'S. Paulo, 
á ordem do sitio, emanada ·do actual .d'ictador, tencionava juatificar <J 
meu pensamento d:outrinario, a Te.speito do valor jurídico do a:ctual 
estado de sitio ultm-politico. 

-No discurso que tentei iniciar e ·que a pirataria dos· apartes estra-
çalhou, eu não quiz entregar o fructo do meu labor mental, da minha 
ponderada: pes·quiza jurídica, no a.ssumpto, á fome canina daquelles 
que esperam '3atisfazer D Governo; aggredindo com dentes 1·aivoso ~ 
á opposição parlamentar,· :de sorte que bem se comprehende ·que iniquo 
seria desbarata-r as ·poucas ' razões que ·podia trazer de meu e de 
proprio, contra D estado de .sitio, postas ao alcance das minhas forças 
cerebrae·a lançando-as ao appetite desenfreado· do, aulicismo protegido 
pelo sitio que nos aggride, contando sempre, na sua covardia, com 
a sua prorogação indefinida. 

Resolvi, Sr. Presidente, adiar, si e1t in quantum, até que esti-
vesse a Camara definitivamente constituída, para no julgamento ·dos 
actos do estado de sitio, dm·ante o '3eu plenaTÍo, varrendo nossa tes-
tada, saneando ess·a immund•a atmosphera de des:potismo com que a 
dictadura nos pensa intimidar ou corromper, discutir com oRlma, 
com ·Eereni<iade, á altura da sua p;ravidade; e, sobretud•o, com a com-
postura que não exclue a sewrid·a·de ·que esses actos pedem, qu ando 
discutidos e tratados pelo Poder Legislativo, a cujas mãos, nesta hora, 
estão entregues oa destinos da liberdade e do bom nome d'a democracia 
brazileÍTa. 

·Mas, antes, .Sr. Presidente, ·devo relatar á Camara, porque n 
reputo. excepcionalmente grave, um incidente em que involuntaria -
mente me vi envolvido um quan:to de hora antea de me ·dirigir paTa 
a sessão de hoje. 

Sabe a Camara que hontem o Supremo Tribunal, quasi pela una-
nimidade de seus Juizes, concedeu ordem de h'abe·as-corp1LS, para ser 
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garantida a inviola:bili.dade d·o mandato de eada um de nós, no .seu 
exercício, isto é, fallar des-te recinto, -que a não comporta, á Nação, 
péla inserção dos nossos discursos no Diario· do Conglf'esso e pela sua 
franca publicação nos diarios de todo o Brazil, que tem o sagrado 
direito de ouvir os seus representantes e exigir que se não mutile o 
Poder Legislativo N adonal. amputa•do• e atrophiado já pelo di.ctador, 
nas sua:3 attribuiçõe.s constitucionaes e soberanas, emanadas do pro-
nr.io povo, em nome do qual o improvizado dieta-dor metaphoric·amente 
1he cohibe o mandato e o enjaula dentro d1o circulo de ferro da i.nto-
leranciH, da prepotencia e do ·despotismo de seus belP.guins, no insup-
portavel carcere da sua tão declamsd11 magnanimidade. 

Sr. PT'eRidente, eu bem comprehendo ·a gravi.da·de do momeTJ.to 
que o Brazil Htr:wessa. P. a p111dencia extraordinaria, a elevação e o 
meticuloso ·cuidado político que nos está a merecer, mo.stran{h-n0'3 
bem nos seus propositos que todos devemos pôr grande urg-encia e 
anress·Hr o reconhecimento do cidadão eleito para o ftituro nna.dfrien-
ni o, afim de, ao menos. da·r a N ação contra os appetite~ de di.ctadura 
ahi rena-3ceút.e.!'l nm!l. soluçãn -constitlJCÍonal, em torno df!. aual BP rP.-
nnam tonos os cid-11.d'ãos an lado do Presi·dente paisano, como ao lado 
de uma ba·ndeira da legalidade. 

A op-posicão hf-l -de collaborar e, emliora. não tenli~ 'f!aân .op.n as-sen-
timento, e fui. um dos rme o neR·aram da t:ri:bun11.; seu ao~ntimP.nto 11n 
~ccô1•do político firmado peln forcas -políticas da actua.l situacão e as 
forças -políticas ·da antiga colligação. a o-pposic.ão da1•á su'l. iniciativA. 
séu esforço e, sobretuuo. terá o m11ior em-penho em solveT õ Cflso do 
reconhecimento. para evitar que a· dictadura po.ssa implantar-~ dentr0 
do paiz, á sombra da nrotelação de uma solução . constitucional que se 
impõe ao Congre-aso ultimar, ·sem protelações. · 

Ha pouco, dizia em S. Paulo, eminente repuhlicano. de reRpon-
sabilid1ade -dilatadis-aima no regi-men : é preciso toleTar com infinita 
paciencia o quadrienruo Hermes, nara não provocar. d-a parte desses 
aue se arrogam o diTeito de supprimir a Constituicão. pg.ssar-lhe por 
cima, desres-pelitar. mais uma ve·z, a suprema côrte iuod'rciaria H.o 
-paiz, desacataT o P oder Le~i:3lat.ivo , limitar-lhe a; funcção constitu-
cional do mandato; é )JTeciso. dizia esse 1·epublicano de S. Paulo, 
dos mais insuspeitos ao Partido Republicano Comervador, poi~ é · um 
daoquelles que, sem sahir do seu, mais ·ae approximara.m desse partido, 
supportar, com infinita paciencia, com Tesignação sem limite, este 
quadriennio, p01'que qualquer abalo, qualquer ·crise armada contra 
f' 1le lhe dariam um pretexto para disstolve1· o Congresso e assumir a 
dictadura. 

O SR. FIGUEIREDO RocHA - Não ha coragem para i:ato. 
O SR. ÜALOGERAS - Não ha coragem para resistir contra actos 

destes. 
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O S:K. li'L.uRrcro DE LACERDA- Diz o nobre Deputado Sr. Figuei-

redo Rocha que não ha coragem para: tanto. 
Não reputo a dictadura um acto de coragem, e, sim, um iJIJ,pulso 

de covardia. 
Os governos fortes respeitam ·a Constituição e acatam as leis e 

as liberdades publica·s; só os go-ve1nos fracos precisam do silencio, 
do segredo e do terror, meios coJIJ, que se defendem e que a sua covar-
dia lhes insiJira. 

A dictadura, em vez de ser um golpe de coragem, é antes um 
i1:11pulso inconsciente de co·vardia que estremece na alJIJ,a dos dieta-
dores enfr.aquecid'OS; 03 governos g_ue govemam COID a lei são pelá 
natureza do seu apoio naturalmente fortes. 

Prudente de Moraes, com uma Marinha esphacelada pela revolta, 
com UJIJ, Exercito .batalhado pela corrente jacobina intransigente, que 
ainda sonhava a dictadura de Floriano, Prudente de Moraes man-
teve-.se no poder, como a figura intacta do mandato p·opular, através 
das C!ises, através dos attentados que o alcançavam na vid·a e na sua 
pessoa de Chefe de Esta·do. E assi;m se manteve, simplesn:u~nte porque 
foi sacerdote da lei, para quem ella era uma religião. 

Entretanto, o Marechal Herme,s, que se proclamara fetichista 
da Constituição ... 

O SR. JOAQUIM PIRES - O Go-verno de Prudente de Moraes 
mandou prender o Senador Pinheiro Machado e Deputados. 

UM SR. DEPUTADO - Mandou para Fernando de Noronha repre-
eentantes da Nação. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Opportunamente responderei ao 
nobre Deputado. (Ha outros apO!I'tes.) 

Então VV. EEx., que condemnam a doutrina do SI'. Prudente 
de Moraes, condemnam ipso fiact,o a do Sr. Pinheiro Machado, ainda 
hontem affirmada no Sena:do. 

O SR. JOAQUIM PIRES - V. Ex. tem tido toda a liberdade, tanto 
assim que enxovalha o Sr. Presiçlente da Republica quotidianamente. 

O SR. PEDRO MoACYR - Não apoiado. Não tem enxovalhado o 
Sr. Presidente da Republica. Então o nobre Deputado acha que cri-
ticar da tribuna do Congl'esso é enxovalhar? . 

O SR. MAuRICIO DE LACERDA- O Deputado flumineUJSe que ora 
occupa a tribun•ll! não enxovalhou o Presidente da Republica. 

O SR. JoAQUIM PIREs -Devo dizer ao nobre Deputado ... 
O SR. MAuRICIO DE LACERDA - Permitta o nobre Deputado que 

eu responda ao seu aparte que é injusto e sobretudo exaggerad'O. 
O SR. VICTOR SILVEIRA - Ha critica e ha ataques. 
O •SR. MAuRICIO DE LACERDA - Temos novamente a pirataria doa 

apartes~ ... 
O SR. JoAQUIM PrnEs - Eu pediria ao meu nobre çollega o obse-

quio de retirar a expressão : não sou pirata. 
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O SR. MAuRICIO DE LACERDA ~ Não era o nobre Deputado quem 
agora me aparteav-a. . 

O nobre Deputado, Sr. Victor .SilveÍl~a, .acha que a minha ex-
pressão pürata, referindo-se á flibu,stagem dos que nos invadem as 
1cLéas com a aventura d~ seus aparte·a no {lUrso de nossas orações, e 
sendo isso metaphora como é, :QOS.sa offendel-o na sua hom·a pes-
soal? 

:Pergunto a V. Ex. ( di1·igindo-.se ao 81'. VfiotO?' Siil'IJ.ei?·a), ·quando 
V. Ex. deu um aparte e me arrastou á pergunta contida. nes•sa ex-
presaão, si a figm;a poT mini usada póde offendel-o na sua honra 
pessoal, do que, de joelho.s. lhe pe:diTra para ella o ·seu perdão. 

O SR. VICTOR SILVEIRA - Então a dictadura: é tambem uma fi-
gura litteraria . .. 

O SR. PEDRO MoAcYR - Desgraçadamente é uma realidad~. 
O SR. MAuRICIO DE LACERDA- Já não sei como retomar o ponto 

onde me a!!ha:va, quando fui interro·mpido pelos apartes, que de tantas 
outra•s questões rechearam o meu discurso. 

O SR. R.APRAEL PINHEIRO - No ponto em que dizia que Pru-
dente de Moraes era a figura: de um ·aacerd·ote da lei. Como explica 
que Prudente de Moràes fosse um sacerdote da lei, quahdo pren·deu 
Deputado;s e Senadores, -cousa que na opinião de V. Ex. elle não podia 
fazer? 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - O Sr. PTudente de Moraes en-
frentava então uma questão no:va, como o·pportunamente pro:va:rei, 
emquanto o Sr. P.inheiro Machado·, hontem no \Senado, disse ainda 

. que as immunidwdes ficam ·suspemas (e isso elle o entendera até em 
occasião em que sabia estar na imminencia de ser preso), quando a 
questão já foi :ventilada, e justamente dirimida na doutrina e na 
jUTispmdenciw dos tribunae.s e dos competentes. 

Ao·a correligionarios de S. Ex. compete dizer, portanto, a esse 
chefe que está junto ao Governo, o qual publica notas officiaes, arro-
gando-se o direito de poder prender Deputados, que elle precisa ou 
dar ao Governo a responsabilid-a1de de semelhante política, assumin-
do-a tambem, ou a abrir a questão, submettendo-a ao v-oto d"ü- seu 
partidto nc Oon:gresso, para que SS. EEx. rompam com ease estreito 
e darnninho ponto de vista. 

Devo a•ccentuar ·que talvez seja justamente este o unico ponto 
em que eu discordo do modo de entendeT do .Sr. Prudente de Moraes, 
que aliás ·ae submetteu então á interpretação do Tribunal, esse ponto 
em que o Sr. Pinheiro Machado concordou com elle e ainda concorda. 
Feliz o Govemo de Prudente de Moraes que, atrawés de todas as agi-
taçõe,s e até <!e attentados contTa a vida de sua veneranda pessoa, só 
poude commetter esse delicto que SS. EEx. apontam, quando o com-
pau:o com o dictado1· que foge de sombras. · 

Respondendo agora ao aparte -do nobre Deputado, Sr. Joaquim 
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Pires, onde aff.irmou que ó De·putado fluminense en:x!ovalha todos os 
dias <> Sr. Presidente .da Republica, devo declarar que não são fa:?tos 
trazidos pelo Deputa·do analysando actos publico.s de homens · pubhcos 
que os enxovalham, mas os proprios actos que elles commettem. 

Q'uando eu denunciei a infanda noticia, recebid-a com assombro 
por todos nós, de que se tramava uma negociata, a terceira ou quarta, 
dessa ilha de tri,ste fadaria ... 

O SR. VICTOR SILVEIRA- O que não passa de uma calumnia. 
O. SR. MAURICIO DE LACERDA- Obriga·do a V. Ex. por esse escla-

recimento . 
. . . dessa ilha .de túste fadaria, tive a opportunidade de dizer. 

que esperaria que isto não passasse de um,a calumnia·. E hontem, 
quando o Sr. Florianno de Britto, antes do seu discurso, com o qual 
poderia concon-er, po·rque outros concorreram, sómente com discursos, 
á Academia de Lettras, foi por mim interpellado, ·antes da sessão, 
ai ia defender o Sr. Marechal Hermes da accusação que os joraaes 
lhe fizeram, e que eu convidara a virem pulverizar, por honra, do 
Marecha} e do cargo, o Sr. Florianno de Britto· disse que vinha de-
fender <> Sr. Pinheiro Machado, chefe do Partido Republicano Con-
servador. 

Eu não accusám o Sr. Pinheiro Machado, na sua pessoa tão 
g.ravemente, coudemnando-lhe os processos políticos, nem reputára o 
Sr. Pinheiro Machado. um salteador, dando a S. Ex., quando orava, 
este aparte: o Sr. ·Pinheiro Machad-o, chefe ,do ·Chefe de Esta·do, Presi-
dente da Republica, ·é um h ornem honrado, não metteu as suas mãos em 
negociatas, não metteu as suas mãos nos negocias da ilha Francisca 
(!apoiados) ; portant<>, por que fugir á defesa do Marechal dicta:dor? 

A Camara ouviu tudo isso; era ainda uma insinuação minha, 
a derradeira, para que ella corresse, com as bandeira·s da maioria 
parlamentar que apoia o Governo, em defesa do S r. Presidente da 
Republica e viesse esmigalha·r, reduzir ao nada, a pequenos pedaços, 
a -accusação que eu lêra e que trouxera ao conhe~imento da üaw.ara, 
dizendo que, sendo esta a unica tribuna livre, era• preciso que della 
se fizessem declaTaçõe.s peremptorias, urgentes, que se tirasse de sobre 
a Nação este pesadelo que a constrangia, que feria os sentiment<>s 
de honra, de probidwde e, sobretudo, de estima pela propria Presi-
dencia da Republica, já tão compromettida aos olhos do paiz. in-
guem até hoje assomou á tribuna ne.s.se proposito, -disse ao começar 
o meu discurso, que, longe de vir analysar o merito constitucional dos 
a•ctos ·do sitio, agora nos competia, diante da imprensa arrolhada, 
porque a industria da rolha é a unica industria prospera nas mã.os 
do Governo, a unica, talvez, que pro.spera neste momento, vir ventilar 
casos graves, e nenhum mais grave do que o succedido esta noite entre 
o Supremo Tribunal Federal e mais uma vez a inconsciente violencia 
d.o Governo. 
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Sei que o Sr. Ignacio Valladares, illustre agora pela nomeação de official de gabinete do .Sr. Francisco Valladares, jornalista em 
Juiz de Fóra, assistindo á sessão de hontem no Supremo Tribunal, 
teria declarado ao verificar que a marcha d~}S debates traria em 
resultado a concessão do hab.('),as-corpws impetrado pelo eminente Oo;n.-
lheiro Ruy Barbosa, que era inutil obtel-o o paciente, porque o Go-
verno não 1·espeitaria a decisão do Tribunal! 

Soube diato hontem á noite. 
O SR. VIcTOR SILVEIRA. - Não respeitava porque aquillo não é 

habeas-corpus, é habeas-j ornaes. 
O SR. MAuRICIO DE LACERDA - Então V. Ex. peça um habea.'J-

corpus para a Nação contra o Governo, porque toda ella reclama 
esse remedio. 

O SR. Vrc'I'O<R SILV'Em.A. - Collectivamente o Congresso resolva o 
, que entender. · · 

O SR. MAURICIO DE LACERDA- Emquanto isto, á espera do Con-
gresso deixará o nobre Deputado que oa caprichos dos amigos do 
dictador e da sua côrte, attingindo aqueUes que cahiram na desestima 
pessoal dos chefes e chefetes que acompanham o Sr. Pinheiro Ma-
chado, violem a liberdade e diminuam a personalidade dos cidadãos 
assim abandonado-a aos vexames da gente do· actual Governo. 

· Já denunciámo.s e já aqui desta tribuna estudámos os sympt:omas 
alarmantes dos tempos; nada maia estava• de pé para proteger a per-
sonalidade humana no Brazil; , j·á não era mais a cidadãnia que 
8e debatia estrangulada por essa decantada mão de ferro de uma 
dictadura de cabeça de páo que tanto compraz soffrer ao.s amigos do 
deapotismo. Era a propria personalidade humana que se debatia sem 
protecção, . porque os Tecentes casos do Ceará (e note-se que procedo 
neste assumpto com rara imparcialidade, dando a. cada um o que é 
seu), as recentes "salvações", como as recentes resurreições das olygar-
chias, formam o testemunho que mais diffamará a tradição do res-
peito á liberdade e á personalida.de :humana mantida e guardada 
pelos fóTos tradicionaes, de nossa vida publica, compromettida pelo 
eclypse do quadriennio Hermes. 

Matou-,se, fuzilou-se, investiram-se Est!lldos pela·a armas e gover-
nos houve deante dos quaes se discutiu a morte de seus chefes no 
caso de não renuncia, para salvar a causa J>Olitica· do Sr. Pinheiro 
Machado. 

Sr. Presidente, é esse desre&peito á pei:sonalidade humana que 
faz dizer o nobre Deputado que as pessoas podem continuar violen-
tadas até que o Congresso tome conhecimento do sitio, como si não 
conhecessemos o plano de campanha do audaz caudilho que usurpou 
a Presidencia da Republica e que ·será, depois de reunido o Poder 
Legislativo e reconhecid.o o .supremo magistrado da Nação, separar 
aa duas Casas, ou protelar desde aqui, pela ob&trucção, qualquer pro-
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jecto levantando o s1t10, ou fazel-o derribar no Sena;do pela maioria 
que o acompanha incondicionalmente, po1·que desgra~adamente est·a: 
Constituição que VV. EEx. dizem sustentar e que vwlam toaos os 
dias não apresenta um remedio para este caso de leis ~e excepção 
e deu ao projecto de suspensão do sitio oa mesmos tramites de uma 
lei ordinaria! Como si não conhecessemos isto e, conformand-o-nos 
com as investidas .da dictadura contra a liberdade dos· brazileiros, 
fossemos tolerar as obstrucções que a-té já se atreveram a tornar ace-
phalo por mezes o · proprio Congresso, deixai-os entregues aos ergas-
tulos officiaes, ás asphyxias da ilha das ·Cobras e aos cartuchos do 
Tenente Mello! 

Sr. Presidente, dizia· eu ao principiar que um facto, de natureza 
extremamente grave se pas-sára hontem no Supremo Tribunal Federal, 
durante o curso da votação do l7X.Lbf!.as-co'T'p'Uis impetrado em favm· dos 
jornaes para publicar os -debates do •Congresso, por entender o impe-
trante que as immunidades parlamentares não protegem a pessoa phy-
sica dos Deputados, mas a funcção ·que elles exercem no deaempenho 
do seu mandato pela pala:vra e pelos debates publicas cu ja publicação 
é feita não para nós outros representantes da Nação-, mas para a 
propria Nação, pois que deata tribuna não f aliamos para os nossos 
collegas, nem simplesmente para o -dictador, ma:s, sobTetudo, para a 
Nação e um pouco para a posteridade que nos ha de julgar a uns 
e a outros, á oppos·ição e á dictadura, aos defensores da liberd·ade 
e aos violadores della ! 

O SR. RAP.HAEL PINHEIRO - O hJ.ab.eas-c.orpus impetrado hoje foi 
em fãvor do Imprvrcilal? 
. O SR. MAURICIO DE LACERDA - Sim, senhor; o luabea.s-corpu~ 
impetrado ao Supremo Tribunal Federal pedia que esse jornal ficasse 
autorizado a publicar os debates das duas Casas do Congresso ... 

O SR. RAPHAEL PINHEIRO - Que ingratidão, o esquecimento do·a 
outros jornaes opposicionistas! 

O SR. J OAQUI:M PIRES - E delle já teve conhecimento official-
mente o Goyerno? 

O_ SR. PEDRO MoAcYR --::- O hab,eM-c.orp~tiS foi concedi·do a todos 
os representantes da Nação, para que lhes fosse garantido o direito 
de inteira e liVTe publici-dade dos ·aeus discursos, isto é, dos debates 
das duas Casas do Congresso N acionai. · 

O TmpMcial, como o Correio d.a M1anhã, como qualquer outro 
j or~al. desta cid~de, ficavam, como ficaram, pelo habe1as-oorpns, com 
o dne1to de pubhcar -os -debates travados na Camara e no Senado. 

O SR. CuNHA VASCONCELLOS - Equivaleria á suspensão do e·ata:db 
de sitio. 

Era a dieta-dura do ·Poder J udiciario. 
. .o SR. VICTOR SILvEIR~ - Recorrendo ao outro poder para re1-

vmd1car as nossas prerogatlvas, estão apoucand'o o Legislativo. 



O SR:· M.AuRIOIO DE LACERDA ~ · O que apouca o .Congresso Na-
eional são 'as injurias que o jorna:l de V. Ex., abmando da rolha 
imposta áquelles que nos podiam defender a propria honra pessoal, 
irroga á reputação de Tepresentantes do povo, como o humilde Depu-
tado fluminense (não apoiadlo do Sr'. Victor· Sil'IJieir·a), que não tem 
nlji sua vida um pedaço que possa ser posto em confronto va:çttajo30 
com, a vida de muitos, na ·sua conhecida deshonra e infamia. O que 
diminue o P.oder Legislativo é isso que ao povo suggeTe para aqui o 
systema de que se serviu Cromwell com o Pal'lamento inglez, fechando-
lhe a ca·aa das sessões, com o letreiro "Casa para alugar" ; pendu-
rando ~ gola de ca-dw um dos Deputa-dos os disticos: caftm&, cabotino, 
ladr:ão ... 

E' a sua imprensa ·que prepara este ambiente, autorizando a opi-
nião a marcar este .ou ·aquelle com taes epithetos! 

Hontem, ·O jmnal de 'S. Ex., como o Paiz, pegaram do humilde 
Deputado fluminense, <1om o sitio, · sem defesa pos3iv'81, nas columnas 
da imprensa que .s. Ex. diz minha, (como si eu tivesse a força de 
possuir quatro ou cinco jornaes do Rio de Janeiro), para desferir 
contra o escudD ·que, felizmente, lhe protege a honra, o escudo da sua 
pobreza ( apovador;), ·dizend·o-me um calumniado1· a deitar peçonha 
sobre a honra do Sr. Presidente da Republicw; o jornal do meu hon-
rado coUega, illustre amigo e venerandü mestre, ,Sr. Felisbello Freire, 
disse que a opposição, fugindo ·dos pr~blemas palpitantes da actuali-
dade, entr ava até pela pornographia, como si a .opposição, analysando 
ou denunciando actos pornographicos de honienii do Governo, pudesse 
fugir á consagração do Governo, como a imagem da pornographia. 

O SR. FELISBELLO FREIRE - Peço a palaVTa. 
O S R. MAURICIO DE LACERDA - Continuando, Sr. Presidente, no 

cmso destas informações, devD dizer que, logo depois de concedido o 
habeas-corpus, dirigi-me para as Tedacções do Impar·cial e da Epoca, 
não tend.o podido ir até o Oorreio da Mwnhã, porque o meu estado 
de ·3aúde não me permittia continua.r exposto á friagem da noite. 
Dirigi-me, pois, a essa·s redacções, que se achavam abertas, ás 11 
horas da noite; na redacção do I mpar.ci,al ouvi do r espectivo Teda.ctor, 
Sr. 1Yiacedo Soares, que em obechencia á ordem ·de .lvQJbe.a:s-corpus, 
concedido pelo Poder Judiciario ao Poder Legislativo, não a elle, 
1)ara ter seu mandato amplo e exercido com publicidade e não -secr·e-

' • J tamente, como a d10taclura ·que quer que tudo secretame.nte se faça, 
como os actos de seu governo ele alcova; ouvi do Sr. Ma0edo Soares 
qu~ , não querendo fazer o seu jornal cumplice dessaS' alwvas, nem 
cori.sideTando . o Congresso reduzido tampouco, pôz a seguinte nota, 
que acompanha·ria a publicação dos discursoa e debates de hontem, 
no Senado : 

"0 clil·ector desta folha, obedecendo á ordem do Egregio Supremo 
Tribunal F ederal, mandando publicar na imp,rensa os debates do Con-
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gresso, independentes da censura, não submetteu ao 'wgente enc~rre
gado deste serviço policial os .discur3os que, se ·seguem, pTOnunClados 
na CamaTa e no .Senado." ' 

.Pois bem, Sr. Presidente, depois de feita esta pagina, quasi á 
minha: vista, chegaram m:dens terminantes •do Palacio, por intermedio 
dos beleguins do Sr. Chico Valladares ao jornal O Imparcial, como 
chegaram á Epoca, Oio?Teio da Mar~,hã, á N oti.te e á Rwa, as intima-
tiva·3 da· Policia de que não publicassem os debates : nem mesmo os 
do Ttribunal. Diziam-se terminantes as ordens do Governo. 

Consegui saber então que o Sr. Francisco. das Chagas Valladares 
disseTa que, não ten·<lo tido o Governo ainda conhecimento ou notifi-
ca·ção do habeas-corpus concedido, não podeTia o mesmo Sr. Chagas 
Valladare3 dar uma ordem para a suspensão · da censura exel'cida sobre 
as attribuições dos Deputados e Senadores federaes. 

Agora: mesmo me aparteava um Sr. Deputado piauhyense, que 
vae correr ao seu Estado para entrar na Camara alta do Sr. Pinheiro 
Machado. 

O SR. JOAQUIM PIRES - Na Cama•ra alta da Republica. 
O SR. MAURICW DE LACERDA - Da Republica do .Sr. Pinheiro 

Machado. 
O SR. RAPHAEL PINHEIRO - Si é Camara do ·Sr. Pinheiro Ma-

chado, como estão lá os amigos de V. Ex. ? 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - Esses repre3entantes lá estã·o 

como as ultimas trincheiras d•a· nossa resistencia contra as usurpações 
do caudilho e contm os seus golpea de audacia.. Esses representantes 
que no Senado da Republica, em nosso nome, ainda Testam, são os 
ultimos marcos, as ultimas balisas do no3so pTotesto e da resástencia 
da Nação ás usurpações aud:azes do caudilho e ás intromissões do 
mesmo nos E3tados para forjar a seu talante eleições de represen-
tantes da N ação submissos ao seu guante de grão-S'enho1·. 

Sr. Presidente, eu não digo que o nobre Deputado venha eleito 
})elo Sr. Pinheiro Machado; virá eleito pelo seu E stado, ad:mitto, 
mas será Teconhecido pelo Sr. Pinheiro Machado, sin.e qwa non. Isso 
ninguem contesta ao Revisor da soberania. nacional? 

'Dizia eu, Sr. Presidente, que essa capciosa doutrina do Governo, 
que essa capciosa or·dem do · Governo fôra respeitada poT alguns jor-
nae3, um dos quaes a Epoca, com cujo director, hontem, já em sua 
residencia, me correspondi pelo telephone para saber si acatava a 
ordem e, delle fui sabedor de que, tendlo acaba-do j:á de impriuür o 
jornal, não .o podia, com a censura da policia, fazer . Entend•i que era 
acertado evitar o confisco da folha e a prisão dos seus operarios,. que 
alli ganham o seu pão com o mesmo d5.reito do honrado Presidente da 
Republica. 

T·endo A EporJ.x resolvido não attender á censura, deixou, entre-
tanto, de hontem publicar os debates, para vêr como o Governo proce .. 
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deria, porquanto o illustre redactor deste jprnal j.á .conhece de muito 
perto os abusos de força da dicta·dura e antes mesmo de qualquer 
esta·do de sitio, em pleno reg1men constitucional, o impôz nas suas 
cu3todias, como eu o vi, ao regressar dol weu município, no mez de 
fevereiro, recluso por mais .de 24 horas por ter ousado aff~rmar que 
o Governo da Republica fuzilara soldados. O Governo d:1ssera que 
se sentira por isso de:;honrado e infamado, no emtanto , esq~1ecido 
estava elle de que nes3a infamia e deshonra jl\ incorrera fuzilando 
marinheiros. 

Sr. Presidente, é o proprio Governo que ponho deante do proprio 
Governo com o qualifiyativo que eU.e merece e que a Nação inteira 
lhe consagra. 

Pois bem, rodada a machina d'O Impa1·ci,al, impresso e distri-
buído, o Delegado Autran alli appareceu em nome do dictador paTa 
prohibir a sahida da folha, sendo-lhe informado que esta parte da 
folha não podia ser submettida a exame, porque acima das ordens do3 
beleguins do Sr. Valladares estava a soberania de um poder tão sobe-
r ano quanto o Poder Executivo; - o Poder Judiciario, que acima 
da ordem do GoveTno estava o mandato protegido pela ordem de 
habe(JJS-corpus concedida a outro poder ·soberano. 

O delegado requisitou forç~. F oi confiscada a edição do jornal. 
A propria machina esteve d·e3de logo vigiada por essa força e o reda-
ctor e o secretar io, o meu .digno, illustrado e honrad.o correligionario, 
o Sr. Macedo SoaTes, e o distincto moço Sr . Leoniclas die Rezendle, 
emba-rcaram ás pressas, esta madrugada, perseguidos pelos esbirros 
do Sr. Valladare3, embora sob a protecção estivessem de um habems-
cO?·pus, para o E stado de S. Paulo. A um dos redactores, o Sr. Thomé 
Reis, quando, á minha vista, ia receber voz de prisão , protegi deba·ixo 
do manto elo meu mandato Tecolhendo-o á minha casa. E da·qui de-
claro, ao Governo, que por sua mão só morto dalli sahirá. Numa 
situação de força, o direito só vive protegido pela força. Nunca lutei 
ás escondidas. Aqui me teem o dictad·or e o 3eu odio. As infames 
tramas .da d ictadura eu as enfrento ás claras. 

'Convém notar ele passagem que não foi só no jornal O I mpa1·ool 
que os debates do Congresso soffreram esta cel1'3ura. O proprio D'iJario 
do Oong1·ess.o, apezar do habeas-oorpus que devia attingir a todos os 
nosso3 discurso.s, tem a sua circulação restringida, quer na tiragem 
pela Imprensa N acionai, quer na venda a que não se expõe. O Go-
veTnO não deixa vender o ·propr:io Dia·r:-.Jo Officiail que traz seus 
actos e que dle deve quotidianamente eXJ.JÔr ao exame d'a N ação, 
que é o juiz de to·dos nós, esconde-:o e o segrega do exame nacional. 
O DiMi,o OfficiJaZ é vendido por effeito deste recurso da dictadura 
a 1$000. Era o ca3o de se dizer que a dictadura ao em vez de emittir 
nick-eis de 200 réis, como estes ( mosbnando), um dos quaes é a terça 
parte do outro na grossura' e que aqui estão á disposição de quem 
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es ·queira examinar, poderia fazer a emissão do piari.o_ ?fficiJal,_ c?m 
O CUrSO forcado e O valot de 1$000. 0 ·dÍrectOrlO pohtlCO pres1d1d0 
pelo Sr. Pi~heiro Machado e secretariad·o pelo Sr. Marechal Hermes 
podia perfeitamente enr iquecer os .seus erarios e assim pagar os s~m 
funccionarios, muitos .do·s quaes, que trabalham na Impren:3a N aClo-
nal, se acham em atrazo desde o principio de j aneiro, passando fome, 
e funccional'ios da Estrada de F@uo Central , que depois de terem 
distribuído as suas famílias pelas casas dos conhecido·s, demandam 
abrigo das chuvas paTa poderem .dormir e restaurar-se d;os cansaços, 
dos labores da estrada, dentro dos pr·O·prios vagons. 

. Era o caso do Governo emittir DiarioiS e nós da opposição sal-
variamos as finanças fallan:do tod•os os dias, porque a palavra é de 
pmta e o Governo estarià dentro do ·seu elemento emittindo-a outra 
v>ez, sem os escandalos da outra ... 

Sr . Presidente, d izia eu que, depois de foragidos os 1·edactor·Js, 
pretendia t razer .ao Congresso um numero do I mparc!al que a penas 
inseria! os discursos do •Sr. Senador Ruy Barbosa, do Senador Adol-
pho Gordo, · do Senador Nilo Peçanha, do Senad<JT Leopoldo Bulhões 
e do chefão .. . , d;o Sr. Pinheiro Macha·do. 

O SR. N ABuco pE GouvÊA - V. Ex. reconhece isso ? 
O SR. ;JYIAuRrmo DE LACERDA - Reconheço que elle é o chefão 

de V. Ex. 
O SR. N ABuco DE GouvÊA - Isso basta. 
O SR: MAURICIO DE LACERDA - Tendo entrado n a redacção com 

os meus colle.gas Deputado·a Era·smo de Macedo e ,José Tolentino, de-
pois de obter um numero do ImP'arcial, me 1·etirava quando fui abor-
dado por um guarda~civil do Sr. Yallad'ares, que,. collocando a mão 
sobre o meu peito, intimou-me a entregar o diario O I mpMcial. Imme-
d-iatamente fiz-lhe á fo-rÇa baixar ·a mão e intimei-o a guardar a sua 
compostura, sem declinar entretanto a minha qualidade de represen-
tante da Nação, ·O que foi , não obs.ta·nte , deda.ra:d.o iJ.n, continent'i, 
pelo.s meus dons collegas. Apezar ·disso, Sr. Pl'esidente, j'á sobraçando 
o diario, seguia com os meus d.ous collega·s em demanda da Camara. 
qu a-ndo vi ·que o mesmo agente da policia da dictadura vinha em meu 
encalço acompanhado por uma récua de moleques e alguns populares 
curios-os. _ , 

Vi, Sr. Presidente, que não podia continuar aquelle vexame e 
que não poderia vir ·ás portas do Congresso - Deputado da N ação -
acompanhado. pelo beleguim ·do Dr. Valladares, sem entrar enxova-
lhad·o e sem soffrer uma desconsideração, que nãn condiria com a com-
postura do meu mandato e nem com a minha pr·opria dignidade pes- · 
soal; voltei-me e intimei com energia ao agente que retrocedesse; 
vendo, entretanto, que seria desacatado, fui o·briga.do a sacaT ·do revól-
ver, que trago sobre mim como o Governo tem sobre elle o estad9 de 
siti.o i e só deante desse acto de força, que me repugnava exercer contra 
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incomciente agente do dictador, sómente deante desse acto de força 
poude o Deputado fluminense :vir á sessão do Congresso. 1·elatarr-vos 
o vexame de ·que foi victima, Srs. Depu~ados. 

Não é muito ·que o Congresso seja tratado assim, não é muito 
que o Congresso ·soffra isso, não é muito que elle appareça assim wos 
pés da ·dictadura, que desfere golpes de estado com a decretação J:a 
ter·ceira prorogação, pretendendo, ·á margem do art. 80 da Constl-
tuição,. suspender garantias constitucionaes, pela vontade e arbítrio 

' d•o Executivo e que só o Poder Legislativo poderia em, alguns casQa 
fazer. Não é de admirar que o Congresso, que ainda não apresentou 
o seu protesto formal, seja assim provocado pela dictadura a fazel-o. 
Não faço, porém, injustiça ao Congresso para acreditar que o demore. 
O Governo, pensando cGntar com a: maiori a incondicional, pôz o pé 
'3obre a garganta d-a Nação, mão de ferro sobre as dragonas do Exer-
cito e a Ma1•inha a mantém em mar, em uma promptidão perpetua, 
para evitar o contacto com ·O sentimento nacional. 

O Go·vernÔ, assim despotizando, pensa contar com a maioria inbi-
miir1ada pela sua dout rina da não exi.stencia das immunidades parla-
m~nta;res, aos botes primeiros ·d'a dictadura que desrespeita o Con-
gresso N acionai, que o anno passado cl ara e manifestamente lhe negou 
autorização para um emprestimo sem elle prestar l'Ígorosas contas á 
N ação d·os dinhé ros gastos, e, entretanto, se avillana na prestação 
dessas conta·s a capitalistas estTangeiros, ü que negar·a ao exame de 
seus compatriotas, para obtel-o sem o nosso exame, aproveitando-s'e 
do sitÍo· para fazer um emprestimo no exterior, á custa e penhor da 
soberania do p ruiz, entregando-lhe a a1cfministração aos banqueiros que 
se consorciaram em França e Inglaterra; ·O Governo, que sabia não 
poder arrendar a Oentra'l sem autorização legislativa negocia neste 
momento ou faz a t ransacção ·de passar a Linha Auxiliar ~ o ramal 
de Porto Novo para as mãos da Leopoldina, como uma das principaes 
condições do emprestimo -pretendido. Entretanto, quando surgiu em 
S. P aulo o pTotesto do Sr. Ruy B arbosa, defendend·o nesse -parti- • 
cular as prerogativas do Congresso, a.ssigna.do tambem -pelos Srs. P e-
dro Moacyr e ITineu Machado e por mim, o Governo declarou que 
não faria negociação alguma attin~nte áquelle emprestimo sem auto-
rização do Poder Legislativ-o. E é o Governo, ·com as Oama.ras abertas, 
prorogando o sitio, debaixo de um embuste im.moTal', cynico e audaz . .. 

O SR. CuNHA V ASOONCELLOS - Mais cynico é o embuste da 
ana'l'chia . 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - ... que vmri arrancar da Nação 
um pedaço da sua columna vertebral , que é a E stra·da de F erro Cen-
tral d!o Brazil; que vem, Sr. Presidente, menoscabar dos direitos que 
elle mesmo deu, ali.ás com a latitude que o Üongre·sso não conferiu 
na sua autorização, aos em-pregados d·a- Central do Brazil , r egul andO-se 
disso com manifestações em que procurava fazer crer que o Governo 
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do "grande operaria" estava apoiado pelas classes trabalhadoras, e 
esse mesmo Governo vem no e:intanto violar os direitos <dos empT~
gados ·da Estrada de Ferro Central. Não o fará, porque aqui estare-
mos nós pam defender os restos do patrimonio que elle deixou ém 
especie á Nação . .Aqui não porá as mãos o Governo que pôz a mão 
á prata, ás emissões recolhidas e á fortuna pubhca . .Aqui, não; pm·-
que e3taremos nós ·dentro dos recursos da nossa J:,esistencia parla-
mentar a favor dos humildes operarias pa·ra ·dizer: de armas em 
punho repillai!f a transacção immoral e illegal feita sem autorização 
do Congresso por ordem elo dictador. __ 

O SR. FoNsEcA HERMES - Não precisa isto, porque o Governo 
não pretende ff,l.zer. (Ha outros apartes.) 

O SR. :)\i[AURICIO DE LACERDA - Então está feito. Não posso me 
esquecer, .Sr. Preside11te, que o mesmo l;oo,der que assim· me aparteia, 
tambem assim se pronunciou sobre a venda do couraçado R'io de1 
J arb.'iro. E, o Goven;lO, ainda h ontem, teve a. f.ilaucia de dizer, pelo 
seu jornal offi0ioso O POJiz, que não tinha sido vend~do o couraça[do 
R.3o de J ane1i1·o, mas tJ_:ocado por dinheiro em -operação vantajosa. 
E' um negocio ·de ciga·nO: é uma barganha. E "sa venda é curiosa: é 
como_ a venda dos santos, que não ·se vendem mas se trocam por di-
nheiro. (Ri&oiS.) 

UM SR-. DEPUTADO - Substituir um naV'Ío poT outros mais pres-
taveis. 

O SR. MAuRicio DE LACERDA - Ora, Sr. Presidente, deante desta 
affirmação do nobre leacle1· da maioria·, que faz sempre, a meu vêr, 
since1·amente as sua·a declarações, mas que as vê postas a pique pelo ;> 
torpedos do Sr. Pinheiro Machado, o nobre leude1· ficará em condições 
mU'ito lastimaveis, de quem affirmou o que não podia affiTmar. Sei 
que S. Ex. é ·Úncero em sua declaração; ma.s temo não só pela decla-
ração que acaba de fazer, m&s temo por elle, porque vae ser solemne 
e formalmente desmentido pelo Governo. 

O SR. PEDRO MoAcYR - O Ze·ac~e1· é uma victima do Governo. 
(Não ltpoiaclo dJo 81·. F'on-se:ca llie?'Jri&J.) 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - O le.acle(f' é a victima n. 1 do 
Sr. Pinheiro Machado nesta Casa. Como ha bis in icl'erri, d1wiclo que 
surja outTo leamer, cujas declaTações, desacatadas pelo chefe do par-
tid'O, conseTve em suas mãos tão Tesignadamente o· .bastão de com-
mando quando este passa por tantas outras mão.s, como succedeu o 
anno pa·ssado a ~m, cuja passagem não que·ro rememorar agora para 
não ferir a mo·destia do illustre Presidente desta Casa. 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre Deputad.o que faltam 
cinco .minutos para te1win ar a; hoTa. ' 

O SR. MAURICIO DE LAcERDA - V. Ex. chegO'U ·a tempo . . . Os 
cinco minutos que me restam são bastantes para dizer que, dando 
noticia do vexame que se me tentou fazer ás poTtas de um jornal d'a 
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oppos1çao, não estou ped>indo a• misericol'dia do Governo, da qual 
desdenho, não estou pedindo que me poupem, não estou lhe fugindQ 
ás ganas o'u ao guante de.spotico. Estou aqui, Sr. Presidente, aqui 
estou para cumprir o meu dever. 

O SR. VIcTOR SILVEIRA- O nobre collega acaba de confessar que 
não declarara a sua condição de Deputado. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Eu nã<Y disae que não confessei 
a minha qualidade de Deputad·o; eu disse que t~ve a nobre compos-
tura (ouso classificar a.ssim, sem ser vituperio) a nobre compostura 
de não humilhaT Um pobre agente do dictador, declarando a minha 
qualidade. 

Mas dons outros collegas empenhados em que o inci!dente percor-
resse rumo diverso, immediatamente, incontinente, e quasi ao mesmo 
tempo que eu recebia a intimação,\ declaravam-se ambos Deputados 
Federaes e a mim tambem Deputado. 

O SR. VIcToR SILVEIRA - Todos reconhecidos pelo humilde e 
miseravel agente? . 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - O nobre collega não attinge com 
essa a1eivosia a ninguem, mesmo porque não ha ninguem que tenha 
essa coragem de se apresentar como Deputado e declarar o nome do 
Deputado da oppoéção, Depu-tado Mauricio de Lacerda, para escapar 
á sanha do Governo, porque ·aabe que, si assim o fizer, deante da policia 
da dictadura, será antes e mais depressa perseguido, preso, ca,stigado. 
( N ã.o apoiados.) 

Sr. P residente, ·quando eu disse que aqui estava para cumprir 
o meu dever, quiz demonstrar que não foi por medo que me recolhi 

. a S. Paulo, durante o primeiro sitio. Declarad'o o esta!do de sitio, 
pEn·maneei muitos diaa nesta Ca}>ital e a minha residencia, e os meus 
recursos· parcos e poucos, foram todos franqueados áquelles que deEe-
javam fugir á ferocidade da dicta'dma. · 

O SR. VIcTOR SILVEIRA - A conimoção intestinal não attingiu 
a V. Ex. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - A corillnoção intestinal d'o Go-
verno do •Sr. Pinheir.Q Machado foi curada a clysoores d.s sitio. (Ri.~o.) 

Quando me ·dirigi a S. Paulo , em principio de março, foi po1·que 
soube que varias Juizes do Supí·emo T ribunal ausentes, uns em férias 
e outros em licença, não podiam comparecer. Sa1Jia que o Congresso 
.só se reuniria em maio e não poderia tomar conhecimento do caso 
que comnosco se passasse, sinão depois de um ou dons mezes de pl'isão 
pelo d~cta'dor, no caso de obteTJnos a Teunião do Tiribunal, cujo haboos-
corpus seria desrespeitado. 

Por isso mesmo, Sr. Pre-sidente, foi que, querendo· salvn mien(}s 
nossas pessoas ·do que a dignidade dos nossos mandato.s e a da corpo-
ração que no·a compete manter. não as quizemos diminuÍT á:s mãos do 
S1·. Chagas V alla:dares e ás mãos d·a dictadura. 
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E agora, Sr. Presidente, em- um sitio seis mezes maior, quando 
não ,são trinta, nem sessenta dias de prisão na elegante Chefatura de 
Policia do Sr. Marechal Hermes, sei<s vezes mais do que isso ou· sejam 
180 dias, aqui e<>tamos dispostos a luctar, sob a protecção do P?der 
J udiciario, ousando e<>penr a solidariedade que a honra da C amara 
lhe impõe, manifestando.cae neste momento contra qualquer acto que 
o Governo da dictadura queira praticar em prejuizo do nosso man-
dato e da liberda:de elas nossas pessoas. -

A minha prisão, ST. Pl'esidente, si a fizessem ou f•izerem ainda, 
S!'lrvirá de annuncio- aos Sra. Deputados que nella lerão claramente 
as arreias elo Executivo para a dictadura. Como para o directorio esse 
"terror" branco é feito para que ella exista e subsista . O T,en-or de 
Robespierre era, de certo modo, nobre e elevado, porque trazia dentro 
e em si um pouco, um pedaço, um fragmento da alma da França; 
mas o "Tenm·" -do direct01·io é uma especulação, de embuste, de um 
grupo, uma olygarchia d-e poucos, trazendo dentrD de si oa proprios 
estomagos, esquecidos da Patria e, como dizia V an:d:all, "sem nenhuma 
piedade pela França". 

Si o "Terror" inaugurado pela reunião do Club Militar produziu 
n-o Governo a commoção intestinal curada a repetidos e longos clys-
téres de si tio. . . . 

O SR. FoNsECA HERMEs - Reunião revolucionaTia. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - Si a commocão intestinal foi 

produ21ida pela reunião Tevolucional'ia do Club MÚitar, como disae 
o illustre leade1·, chamando de revolucionaria o Exercito, que o Poder 
Executivo declara ter a seu lado ... 

VAmos SRs. DEPUTADos - Não apoiado. Não era o Exercito. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - Então, essa reunião elo Club 

Militar não foi do Exercito : foi, porventura, do clel'o ou da Gua_rda 
N octm'lla? ... 

O SR. PEDRO Mo.ACYR - 1Yia<is de quinhentas assignatmas de 
officiaes de terra e mar. 

O SR. F IGUEIREDO RocHA E~ ve•rd'ade. A maioria }á eatava. 
contTa o Governo. 

O SR. FLOREs DA CuNHA E' interessante que só agora o 
Sr. Deputado F igueiredo Rocha venha fazer esaa decl~ração. (Iia 
outros ,ap,arters. ) 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Interessante é o estado do Go-
vemo na permanente gravidez do sitio. 

O SR. FLoREs DA CuNHA- A opposição acaba de fazer mais uma 
acquisição. (Trocam-se apa1·1Jes ent1·e; os Srs. Flores &a Cunlva e 
Figuei?·edo Eocha.) 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Acquisição, ante3, do Governo. 
promovendo, poT serviços politicos; uma fornada de generaes. co~ 
preteriçã-o do ST. Coronel FigueiTedo Rocha. Está quasi o Brazil 
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como a poderosa Repub1ica militar d'O Haiti, de onde ha pouco vem 
telegramma noticiando ter vu•a;do uma canôa ou v-edetba, na qual 
iam embarcadas 13 pessoas, sendo 11 generaes da activa e provavel-
mente as dua·s outraa, c-oroneis graduados em generaes, candidatos 
á ' promoção no caso tambem de terem serviços políticos. (Riso. Oon-
tin1ta-m os apm·tes.) · 

Sr. PresidBnte, para não encerrar o meu discurso com es.ses gritos 
que nada_ ·significam, todos, direi 'a V. Ex. que mais interessante do 
que tudo, do que p proprio momento, do que a propria dictadura, é 
o proprio eatado do Governo. E' á toa, e em vão luctar com a violencia, 
contr a o que se dissolve. A Nação não atravessa período revoluciona-
rio, simplesmente político; não ha só ideal politico em causa. A Nação 
atravessa um peTiodo de dissolução moral infundida por negociatas 
como aquellas que -aão trazidas a publico, sem contestação cabal e 
robusta e levadas ao passivo dos .seus homens de Governo. 

A Nação cahiu no - despenhadeiro de corrupções; a política, a 
administrativa, a moraL A Nação se abate com essa vasa dia·soluta ao 
mesmo influxo que a França de Luiz XV com a ·sua côrte e .seu Ver-
saille.s, ~eus crimes, sua inconscie.ncia e sua impudencia . 

Foi a dissolução .d.o seculo de Luiz XV que justificou depois, não 
a 1·evolução, não a revolta, mas a insurreição de todos os francezes, 
de toda a França, fazendo dizeT a Taine que ella produzira 89. 

E' baldado o espartilho do sit io em torno de um corpo que apo-
drece, para mantel-o. 

A constricção das barbatanas de aço que o Governo põe com as 
suas baionetas ao peito da Nação, para que sua voz não sáia livre, 
·aoberana e resgatadora, só poder.á ainda mais apre.ssar a dissolução, 
a dilaceração cles.sas carnes que -se cle•sfazem e apodrecem, desse coTpo 
que desapparecerá si não houver dentro delle um traço lumino-so, que 
é a força e a coragem do ideal, foTça e ooragem que são mãe da liber-
da,de, a 1iberdade que somos nós contra o d·ictador, contra o MaTech•al 
Hermes. (Muito bem>· ·mttito bem. O omdor é cttmprimentado.) 

O $1·. Pedro Moacyr (moviJmento de. attençwo) P ermittam, 
Sr. Presidente, os nobres Deputados, pelo Estado de Minas GeTaes, 
que, pela primeu·a vez nesta sessão, eu diTija a palavra ao paiz no seio 
desta illustre bancada __ _ 

O SR. GAsTÃo Sr-ocKLER - Que V. Ex. muito honra com a sua 
presença. 
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O SR. PEDRO MoACYl~ - ... que tão grandes e,. tão clelica•das 
·:responsabilidades tem, e maiores terá nos , proximos destinos da Repu-
blica. 
' Vindo fall ar em defesa ,-do espírito liberal da nossa querida tcna 
prazileira, escolhi propositalmente este pedaço d-o geneToso territo:io 
mineiro, cujas tradições liberaes se·+IlpTe .se impuzeram ás sympath1as 
nacionaes, para fallar, para lavr::tr o meu protesto, logo nas primeiras 
sessõea deste anno, contra os golpes violentos, i=óraes, criminosos, 
inoonsatos, allucina:dos que a dictadura do Marechal Hermes (não 
GJpoitulJos), creada pelo golpe de Estad.o de 25 de abril. vae vibrando 
ousadamente contra todas as liberdades publica$, contTa a propria 
hom·a e o decoro do Brazil 

O SR. FLORIANNO DE BRITTO - O Governo não sahiu da Oomti-
tuição r epublicana. 

O SR. PEDRO MoACYR - Sr. P~sidente, quando irrompeu por 
todos os angulo,s -deste paiz, ao toqu'é de clacrim da· palavra magica 
de Ruy Barbosa, o protesto contra a candidatura do Marechal Hermes 
á --Presidencia da Republica, neste quadriennio, fo1;am formuladas, no 
decorreT dessa campanha. previsões Gini-stras, no tocante aos resul-
tados politico-administrativos, nefastos, inevitavelmente calamitosos, 
que a victoi'ia dessa candidatura traria para a Republica·. 

Foram Tealmente de uma violencia extrema os artigos do libello 
formulado pelo civilismo contra a candidatura do MaTechal, e- não 
poucas vezes ouvi de hermista·a sinceros ou de hermistas interesseiros 
que o Marechal Hermes se encanegaTia. no seu Góve'l·no, de desmen -
tir, uma por uma, essas previsões, fazendo quiçá o Governo mais civil, 
mais libeTal , mais moderado e mais tolerante que a Republica tivesse 
tido desde 15 de novembr-o de 1889. 

Infelizmente, S-r. Preaidente, para a desgraça da nossa Patria, 
as promessas do Marechal e dos -se11s amigos não foram cumpridas e 
tQQ;as ~s previsões do civilismo foram estrondosa-mente confir-mada:a. 

- O Sr. M ai,echal Hermes excedeu a es·pectativa . . _ 
O SR. FwRrANNo DE BRITTO - Na o-pinião de V. Ex. 
O SR. P EDRO MoACYR - _ .. e o -seu _quadriennio sinistro, que 

comecou pelo esta do de sitio e pelas revoltas, am:eaqa de tel'lllinar GUp-
primindo ané á ultima hora do seu Gover-no as liberda,de.s e as garan-
tias constitncionaes. 

O S,R. MANOEL BoRBA - E' um Governo incompatível com a }ei 
e -com :J. moral. · 

O SR. CuNHA VAscoNCELWS - Age dentrn da Constituição. 
O SR. PEDRO MoACYR - E' um quadriennio fatal Nestes ultimo8 

auatros :mno•a o BTazil retroP."rad.ou n<t sua evolução economica, polí-
tica P. ndministrativa, mais de 50 annos. 

O SR-. FLORIANNo DE BRITTO - V. E x. está fazend·o ·a· hi.stoTia 
ás avessas. 
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O SR. JAoQUEs 0 1'l'RIQUE ~ A culpa não ·é deste Governo: é dos 
a'nteriores; são erros e crimes accurnuladü3. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA- A cuipa é do cardeal. (RisoG.) 
O SR. PEDRO MoACYR - - Se houve erros .. . 
O SR. JAcQuEs OuRIQUE - A situação é aquella de que. fallou 

hontem o nobre Deputado pelo Estado do Rio, de Luiz XVI que 
pagou as culpas de Luiz XV. . 

O_ SR. PEDRO MoACYR - Se esta é a verdade, como diz o nobre 
Deputado p-elo Espírito Santo, ao envez de corrigil-os, ao envez de 
a-ttenuar esses males causados pelns anterio'res governns civis, na 
maior pa·rte de-riva-dos da índole nefasta do regimen presidencial, o 
Marechal Hermes os aggravou tod-os. E tudo quanto um espírito sata-
nico não pudesse ter feito de maldicios ao paiz em 12 annos dos man-
datos anteriores, o Marechal Hermes chegou a fazer até em horas 
do seu Governo. 

O SR. FLO:R-IANNü DE BRITTO - Do que é capaz a injustiça ~ das 
opposições! . 

O SR. P EDRO MoAcYR - Não é a injustiça; é a voz do povo; é o 
sentimento nacional. 

U l\<I SR. DEPUTADO - A voz do povo? ! 
O SR. PEDRO: 111:o:ACYR - E' a opinião impaTcial, calma, criteriosa 

até do estrangeiTo, que observa a marcha dos negocias da nossa Patria, 
da Republica, que está inspirando os' meus conceitos e- a.s minhas pala-
vras. (Apartes.) E' mais, talvez, que o sentimento nacional, porven-
tura inspirado pela paixão política e partidaria:; é, mais do que isso, 
mais do que a condemnação formal e solemne dos- orgão.s autorizados 
da opinião estrangeira, é a propria opinião Tecondita ou intima de 
cada um de VV. EEx ... . 

O SR. FLORIANNO DE BRITTO - Se fosse a minha, eu externaria 
aqui com a maxima franqueza. 

O SR. CuNHA VASCONCELLOS - S. Ex. não tem o direito de fallar 
em nosso nome, não tem procuração paTa isto. 

O SR. PEDRO MoACYR - . .. pOTque, si a maioria dos correligio-
naTios do Marechal Hermes, da actual dictadura ela Republica·, se 
manifesta _na tribuna, fazendo esta ou aquella' defe.sa do Governo do 
Marechal, na intimidade ou na privança condemna os seus erros, 
mais do que isso, os seus crimes. 

O SR.- FLORUNNO DE BRITTO - Ma·s a quem se refere V . Ex. ? 
Cite nomes. 

O SR. PEDRO JYI-oAoYR - E', Sr. Pre.sidente, um Governo -con-
demnado pela Nação em peso. 

UM SR. DEPUTADO - Injusta.mente. 
O SR. PEDRO MoACYR - Condemm.do com justicit ... 
O SR. CuNHA VASCONCELLOS - Condemnado por V. Ex. 
O SR. PEDRO MoAOYR ~ .. . poTque supprirrniu todas as- garantias 
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constitucionaes; confiscou todas as liberdades; desrespeitou os outros 
poderes da Republica; calcou aos pés, pelo mais affrontoso desacato 
as sentenças da prime1ra corporação juaiciaria do paiz, como no cas0 
do Conselho Municipal. (H.a apMtes.) Ainda ag01·a mesmo acaba 
de apega1~se a um triste sophisma, de falta de immedi~ta. notificação 
official da concessão do habe.as-cro1·pu.s, do Supremo Tr1bunal Federal 
á Secretaria da Justiça, para negar prompta ohseTVancia, c~mpri
mento acatamento e execucão a·o aresto d-o mesmo Supremo Tr1bunal 
que g~rantiu, por via ·doa ,orgãos da imprensa, aos I"epi"esentantes da 
Nação, o direito á publicidade dos debates, isto é, á divul~a~ão de seu 
pensamento e opiniões consagrada e a.ssegurad-a pela OonstltUJção. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - I sto é, o direito de fallar á 
Nação! 

O SR. RAPHAEL PINHEIRO - E julga V. Ex. que a attitude d·o 
Supremo TTibunal Federal é legal, é constitucional? 

O SR. P EDRO MoAcYR - E' constitucional, é legal, porque man-
teve o direito ·d·a livre enunciação d·o pensamento, maxime para os 
1"6presentantea da Nação, que deixam de ser repres~ntantes da Nação, 
desde o instante em que não ·se pod~m communicar com ella por deba-
tea livres e livremente publicados, porque nó's, Deputados e Senadores, 
não fallamos a.penas para nossos collegas, no ·aeio da Oamara e do 
Senado, mas fallamo·s, dentre nossos collegas de Oamara e Senado, 
paTa a Nação que nos elegeu e que nos deve tomar contas. 

O SR. RAPHAEL PINHEIRO - Então acha que o esta·do de . •aitio 
não derime absolutamente essa res·ponsabi1idade? 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Mas que cousa exquisita .. . 
O SR. RAPHAEL PINHEIRO- E' irritante, mas . .. 
(T1•oca·m..s:e apa1·tes entre, os S1·s . Mauricio de L ace?'Cla e Raph.ael 

Pinheiro.) 
O SR. PEDRO MoACYR - Não contente com a tyrannia política, 

exerci·da sobTe o paiz, com desa::.sombro da inconsciencia, e prevale-
cendo-se do triste estado moral a que chegou a consciencia collectiva 
do Brazil, quasi incapaz de uma reacção energica e decisiva, o MaTe-
chal tambem cavou a no.ssa ruina, talvez prolongadissima por manda-
tos e mandatos ele futuros Pre.sidente3, sob o ponto de vista economico 
e financeiro. 

O SR. MAURICIO DÉ LACERDA- Ahi é que se deve dizer Luiz XVI 
vai pagar o que fez Luiz · XV; Luiz -xvi é o Sr. Wencesláo Braz . .. 

O SR. J ACQUES OuRIQUE \ Quem paga é o Marechal, o que os 
outros fizeram. 

O SR. P EDRO MoACYR - Nos relatorios, nos pareceres, nos dis-
curso·a proferido.s ainda na sessão do anno passa·clo, pelos mais auto-
riza.dos orgãos da maioria perrecista, foi formalmente confessado sem 
ambages, sem sophismas, sem tergiversações, que o paiz tinha chega·do 
ás portas da fallencia e d'il. bancarota. 
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O SR. MAURi:cro DE LACERDA Porque o Governo gastara maie 

de 200 . 000 contos sem autorização legal, mettera a mão em dinheiros 
publicas, criminosamente. 

O SR. P EDRO MoACYR - Crimes como esse que acaba de lembrar 
o nobre Deputado em seu feliz aparte, de lançar ·O Governo mão cri-
minosa em milhares e milhares de contos do erario publico, sem auto-
rização legislativa, 'Sem dar sequer ·a , po'st eriorri satidação ao Con-
gress'o N acionai, do qual depende privativamente a distribuição das 
-rendas, e da Teceita puhlica, crimes escandalo,sos dos quaes um só, 
em qualquer ou tro paiz civilizado d'a America ou dia Europa, bastari.a 
pa:ra varTer do Governo, como um trapo suj o a esae mesmo Governo, 
crimes que, ~um paiz que tomasse a ·serio o regimen representativo e a 
responsabilidade, pelo m(?nos mor al, dos homens que governam, basta-
riam para annullà·r par a sempre até a reputação pessoal de~ases gover-
nantes .. . 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - E pódie accrescentar que esses 
crimes produzi ram o seguinte : n a balança de commercio do Brazil 
a exportação figura muito maior que a importação, entretanto, a 
sahida metallica é de 50 milhões. 

{) SR. P EDRO MOACYR - ... crimes, Sr. Presidente, que foram 
de consequencia em consequencia, de d€'aastre em desastre, pela logica 
'terrível d o a-bsurdo, at,é produzirem o estado de cou ~>as que se acha 
patente aos nossos olhos, foram praticados fri amente, desdenhosa-
mente pelo Marechal Hermes, acolytad-o pelo Sr. .Senador Pinheiro 
Mach~Vdo .. . 

O SR. MAURICIO DE L:~-cERDA - Inverta oa termos da equação. -
O SR. PEDRO. JYio.ACYR - ... com responsabilidade prima.cial na 

direcção administrativa e política deste Governo, sem que o Con-
gresso lhe possa tomar -contas ; e quando, depois de tanta calamidade, 
depois ele tanto desastre, depois .ele tantos abuaos do po.der, o Con-
gresso N acionai se reune nesta denadeira- sessão ela actual legisla--
tura, ainda o :Marechal Hermes tripudia ,aobre esta pobre victima, 
calca-a aoa pés, hum ilha, espesinha, ata-lhe pés e mãos e concede, 
permitte, por uma liberalidade da sua misericordia, que o Congresso 
fun:CCione, sem publicida.de dos respectivo.s debates, que elle funccione 
debaixo da ,sua es·pada até 30 -de outubr o e, provavelm~nte , até a ultima 
hora de seu Governo, a 15 de novembro do coTTente anuo! 

O SR. 1YÜURIC:I:O DE LACERDA - ·E sse silencio é para permittir o 
anendamento ela E strada de F er r o Centr al do Brazil. 

Po.>so affirmar á Camar a que D arrendamento do Ramal do Porto 
Novo já foi feito á Leopold>ina e que ·&e e·stá tramando o da Linha 
Auxiliar . 

O 3ilencio é _p ar a essas e ~mtras -batotas. 
O SR. CuNHA VASCONCELLOS - V. E x., que foi official de gabi-



nete do Sr. President~ da Republica, sabe que elle é incapaz de 
batotas. 

Appello para a honra de V. EX., afim de que venha dizer se, 
como official de S . Ex . , o Sr . Presidente da R epublica, teve noticia 
de uma só. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Não fui eu quem, uaando dessa 
expressão, fallou no nome do J'Yiarechal Hermes da Fomeca. Foi S . Ex. 
que, ao fallar eu batotas , referiu-se ao Marechal H ermes. (Ha oruttros 
apaff'tes.) 

O SR. PEDRO MoACYR - Sr. Presidente, t>. V. Ex., membrú nota, 
vel do P. R. O., mas antes de tudo, com seu alto criterio, Presidente 
da Oamara, peço que · me mantenha a palavra contra os apartes de 
Grego.s e Troianos. 

O SR. PRESIDENTE - Attenção ! Peço aos nobTes Deputados que 
não interrompam o orador. o SR. CuNHA v ASCONCELLOS ( di?<igimd<J-se ao 07'(/,dor) - Não 
somos inconscientes, nem fantoches. 

Se a minoria é consciente, a maioria tambem o é. 
O SR. PEDRO Mo-AcYR - Dizia eu . que a situação financeira do 

paiz chegou ao ultimo extTemo. 
Os pagam~ntos, V. Ex. o sabe, a Oamara inteiTa o ·sabe, são feito·a 

com a prata proveniente de uma torpe negociata, com os nickeis, e 
aqui na Oamara j·á se di.sse, até com cedulas provenientes de uma 
emissão clandestina, criminosa. 

Os funccionaTios publicas, até os mais altos representantes da 
magistratura local, como posso provar, são obrigados a levar saccolas 
paTa as portas do Thesouro Publico, afim de trazer de lá, em prata 
e nickel. seus vencimentos • 

O Governo tem o topete de mandar dize1· pelos seu·3 jornaes que 
só Tecebem pa-gamentos em prata e nickel quem quer, porque não 
obriga a ninguem a Teceber pagamentos nessa moeda. 

Não é verdade! E' falso ! · 
·Como pcderão, não os credores, os fornecedor~s do E stac1o, mas 

os empregados, os funccionaTios publicas recusar seu.s salarios, seus 
vencimentos quando o Governo os obriga a recebe1· em prata e nickel? 

O SR. MAURICIO DE LACERDA- V. Ex. accrescente : contra termos 
expres~os da lei, segundo a qual o particular só é obrigado a receber 
20$ em prata; o Governo obriga o commercio a Teceber nessa especie 
qua·ntia·s illimitadas e não se obriga a receber do commercio· quantia 
alguma. 

O SR. PEDRO MoACYR - Demais, os propTios fornecedores, todos 
quanto.s teem relações de negocio com o Estado, todos ·quantos teem 
transacções de dinheiro com o Estado, são obTigados a receber na moeda 
que o Estado paga, porque, collocad1os entre a espada e a parede, entre 
a demora de mezes e mezes para liquidação de seu credito e o recebi-



menta em prata e nickel, que poderão vender na pra:C(a, com rebate ~ 
tantos por cento, o que é bastante conhecido, os credores .apertados pela 
necessidade, urgidos pela miseria; preferem receber es.3a moeda ·depre-
ciada. · 

Mas, Sr. Presidente, não ficam ahi os desastres, as ·orgias, os 
desmandos, os crimes desta. situação sob o ponto de vista economico. 

O SR. ·THOMAZ CAVALCANTI (depo~s de peilrir· •) obt.er pe1•:mi.ssão 
pam dar um .aparte) - A prata ou o nickel não é moeda corrente? 

O Su .. PEDRO MoAcYR - E' moeda divisiona1·ia ... 
O SR.. THOMAZ CAVALCANTI - E' moeda cOTrente, ou não~ 
O SR. PEDRO MoACYR - ... mas .divisionaria, nos limites dos 

avisos, das portaúas e das lei,s, que teem providencia·do sobre o caso·; 
não moeda para se receber, além de 10$ e 20$, pagamentos de dezenas 
e centenas de- contos! 

O SR. FLORTANNO DE BRITTO- V. Ex. permitte um aparte~ 
O SR. PEDRO l\ifoACYR- V. Ex. me desculpe! E' impossível dentro 

de 25 minutos fallar, se .a maior parte ·desse tempo fôr occupado por 
tantos a partes. 

O 'SR. CuNHA VASCONCELLOs - Os apartes ás vezes illustram. 
O SR. RAPHAEL 1PrNHEmo - A rôlha é para nós. 
O SR. PEDRO MoACYR - Pois então dêem quantos apartes quize-

rem. VV. EEx sabem que esses apartes não me perturbam e não me 
dBsviarão do caminho superior ·da verdaàe que me tracei . 

O SR. THOMAZ 'ÜAVALCANTI - Da verdade, na opinião ·de V. Ex. 
O SR. PEDRO Mo:ACYR. - Opinião da lei, na · opinião do bom sen~o, 

na opinião de todo o mundo, na opinião do proprio Governo. 
O SR. THOMAZ CAVALCANTI - Não apoiado. 
O SR. PEDRO Mo:ACYR "- Mas, Sr. Presidente, depois de esvasiar 

as arcas do Thesouro, de reduzir esta pobre Republica á condição mi-
seravel de não ter talvez com que pagar os salarios ou vencimentos 
do ·seu operariado official, dos seus empregados nos meze.s que ainda 
restam ao triste Governo do Marechal Hermes; de'Pois de reduzir o 
paiz á mais completa das bancarota.s que se teem observado, quer 
durante o regimen imperial, ·quer durante os vinte tantos annos de 
regimen republicano, ainda o Governo marechalicio, o Governo da di-
ctadura, quer lançar o paiz a uma irremediavel deshonra, tratand-o 
com capitalistas inglezes e franceze·s um emprestimo cujas bases, con-
dições e ex:igencias supprimem preliminarmente a soberania nacional ! 

Iúamos, se e·sse emprestimo se realizasse, no Governo do Mare-
chal Hermes, •ae o Congresso tivesse a loucura de lhe dar autorização 
pa1~a tal, iríamos ficar n.as nossas Alfandegas, nas nossas estradas 
de ferro, nossos principaes estabelecimentos de credito, submettidos 
ao COIJttrôle estrangeiro ! 

Pois bem, depois de ter d:esbaratado todo o nosso dinheiro, depois 
de fiaver delapidado toda a fortuna publica, depois de ficar reduzido 
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.a, pagar em prata e nickel, com doloroso esforço, a credores, a fornece-
dores, a empregados e a operaúoa, depois de saltar violentamente por 
,cima elo Congresso N acionai, tratando clirectamente com prestamistas 
estrangeiros emprestimos que dependem préviamente do exan:i,e e auto-
rj.zação do Congresso N acionai, depqis de tental' 'SOb a sua fórma 
múa perigosa e deshonrosa, que é a fórmula da tutela financeira e 
economica, o protectoraclo estrangeiro para o Brazil, urgido pela fome, 
acossa,do pela miseria, ·batido por todas as pl'ecarieda;des .que elle pro-
pl'io creou, á revelia da N ação e com o seu protesto solemne, o Gove:no 
do 1YiaJ·echal H ermes tambem pretende entregar, sob o ponto de v1sta ·· 
militar, a nossa P atl:ia completamente desarmada, anarchiaada e enfra-
quecida ao seu futuro successor. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Não foi isto o que affirmou o 
Presidente, dizendo que tínhamos um E xercito pequeno, mas muito 
bom. 1 

O SR. P EDRO MoACYR - ... Governo de um Marechal do Exercito, 
~uja candidatura foi primitivamente levantad-a nos quartei.s ... 

O· SR. CuNHA VASCONCELLOS - Não apoiado. 
O SR. P EDRO 1YioACYR - ... Governo de um Marechal, que apre .. 

sentava como titulo para o exito -da sua candidatura aquillo que havia 
feito ou dizia ter feito em pról das forças armadas, como Miniatl'o 
da Guerra do Sr. Affonso Penna, o Governo do Marechal Hermes, 
que tantas promessas fez ao Exercito, entretanto, entregará esse mesmo 
Exercito a 15 de novembro ao Sr. Wencesláo Braz na.s ,deploraveis e 
t ristea condições ... 

O SR. 1YIAuRICIO DE LACERDA - E sphacelado. 
O SR. P EDRO MoACYR - Diz muito bem o . nobre Deputado: o 

Exercito está completamente esphacelado . . Sob o ponto de ' vista da: 
technica militar, não ha mais Exercito no Brazil. 

O SR. VICTOR SILVEIRA- Porque não quer acompanhar a v: E x. 
O SR. FoNSECA HERMEs - Porque -não ha re·cursos para reorga-

nizal-o, segundo o programma do Marechal H en;nes ; o Congresso 
negol.l-lhe os meios. 

O SR. PEDRO· MoA.CYR - S. Ex. o Sr. Fonseca Hermes confe:asa 
que o E'xercito está deso,rganizado e dá como r azão haver o Congresso 
N a~ional, na ultima sessão, negado os recursos pedidos para a: sua 
reorganização. 

O SR. FoNsECA. HERMEs - Urgido pelas circumstanciaa do paiz. 
Eu não condemno o Congl'esso·. E' de hontem isto. 

O SR. J ACQUES OuRIQUE - O seu estado não peorou com o Qg_ 
verno do Marechal Hermes. 

O SR. PEDRO MoA.CYR ....:__ O nobre leJaawr não tem razão; o Con-
gresso, a propria minoria, o anno passado, ~ontribuiu "Para a organi-
zação do Exercito nas condições que foram postas pelos pareceres e 
id€as da maioria que representa o Governo. Deu-se tud-o ·a este Go-
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verno; deu-se-lhe tud!o quanto elle pedia, como em sessões anteriores 
se tem dado a outl'OS ministros da Guerra e a outr.os Governos (não 
apovados), e o resultado de to'das as nossas concessões, como de todas 
as nossas liberalidades, porque o nosso Exercito é o mais caro do 
mundo ... 

O S1~. THOMAZ CAVALCANTI- V. Ex. está mal informado. Onde 
ficam os exerci tos. inglez e norte-americano? 

O SR. PEDRO :MoACYR - O resultado de todas estas concessões. 
e qÚe o nosso Exercito está realmente desorganizado porque· o Governo 
não tem recursos· para: compôr, para formar um Exercito que esteja 
na al tura das ne-cessidades da defesa nacional, conforme acaba de 
declarar o digno l&adeT. · . 

O SR. Fo·NSECA HERMES - Não é o Governo; é a Nação. RepTe-
senta-~ tambem o Congresso que julgou -conveniente não dar esse3' 
l'eCUl~SOS. 

O SR. PEDRO :MoACYR - :Mas quem representa a Nação senão 
o Governo? A Nação rege-se directamente? 

· A Nação é governada e repTesentada pelos seus orgãos; a Nação 
é traduzida .. . 

O SR. M:AuR.ICIO DE LACERDA - O Governo é o Sr. Pinheiro 
Machado. 

O ·SR. PEDRo :MoAcYR - ... é encaminhada pelo Governo. QuaT 
é o ~_Governo? O Governo é do Marechal Hermes. Dizer que a Tespon-
sabiliodade é da Nação é uma periphrase; a desorganização do Exercito 
é da responsabilidade ·do Sr. JYiarechal HeTmes. -

Mas, Sr. Presidente, muitas occasiões teTemos, no decorrer desta 
sessão, de apurar a·a responsabilidades maleficas do.s desastres, dos 
crimes e escandalos ... 

O SR. T•ll:OMAZ CAVALCANTI - Os demagogos. 
O SR. PEDRO :MoACYR- .. . um a um, com pl'Ovas irrefr.agaveis, 

praticados pelo .Governo da dictadura. 1 

UM SR. DEPUTADO - Sonho.s! 
O SR. PEDRO :MoAcYR - A occasião é agora apenas conveniente 

para me occupar, não d'O· estado de sitio, cujo merito constitucional 
iremos em breve examinar. . . , 

O SR. RAPHAEL PINHEIRO - Se não o fizer -antes o Suprem·J Tri-
bunal Federal. 

O SR. PEDRO MoAcYR - ... mas de algumas med'idas que durante· 
ene foram tomadas ... 

O :SR. CuNHA VAscoNCELLOS - Era a attribuição do Congres.so 
N acionai, mas o Supremo Tribunal já a exerceu. 

O SR. PEDRO: MoACYR - ... affr-ontando o bom senso, para cada 
vez mais apertar-se em torno da nossa imprensa, que é o quarto poder 
do E~tado e que aos outros todos, beneficamente vigia e fiscaliza, um 
circulo de ferro. 
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Sr. Presidente em materia de censura a 1mprensa, o Governo do 
Marechal tem che~adio a todas as comedias; tem descido a todas a;a 
prepotencias, tem exhibido todos o.s r~diculos possiveis, tem manifes-
tado um espir ito de anarchia inconcebiVel. .. 

Preliminarmente devo declarar que, durante o estado de sltw·, 
decret a·dÇl pelo Poder Executivo, na auaencia do .Congresso, como foi. 
o d:e 5 de março, nego ao Governo este direito de censura velo. menO·S: 
incondicional, i rrestricto, illimitado, profu:q.damente arb1trar10, taL 
qual tem sido praticado. · 

Devo Tecordar á Camara que durante· o Governo de um outro 
Marechal, o · Marechal Floriano Peixoto, a imprensa desta Capital 
soffreu tambem a censura. . 

O SR. J AOQUES OuRIQUE - Foi occupada por soldados, inclusive· 
o jol'nal O Oornbabe, de que eu er a o redactor. 

UM SR. DEPUTADO - E V. E x. era então Deputado. 
O SR. J ACQUES OuRIQUE - Sim, senhor, e fui deportado. 
O SR. P EDRO MoAOYR - P odia ter sido occupada, como agora: o 

foi, por solda<ios e guardaa civis. ( Troc.arn-se apartes.) 
Mas, esperem os nobres Deputados. 
O Governo do Marechal Floriano Peixoto, apezar de estar a bra-

ços com a revolta da esquadra no porto do Rio de Janeiro ... 
O SR. JAoQUEs OuRIQUE- A 10 de abril, elle não estava a braços., 

com revolta alguma. 
O SR. PEDRO MoAo'YR - E stou alludindo á revolta de 6 de setem-

bro. V. Ex. falia no ·que lhe interessa. (Riso.) 
O SR. J AOQUES OuRIQUE - Posso 'tambem fallar <lo 6 de setembro ;; 

não fujo a isso. 
O SR . PEDRO MoAOYR - O Governo do Marechal Floriano, es-

tando a braços com uma revolta no porto do R io de J aneiro, permittia 
que os jornaes da opposição dessem até noticias das victoria·a da es-
quadra. 

O SR. J AOQUES OuRIQUE - O Marechal Floriano mandou fechar 
.a Gazerba de Ntotic1Jas e tolheu a palavra ao Jon11al do Odmmercio. 

O SR. PEDRO MoAOYR - V. E x. contesta a verdade dro que estou 
affirmando e eu não reproduzo mais do que os factos que constam dos 
annaes da publicidade. 

Püaso appellar para os testemunhos dos Deputados flo rianistas;_ 
. Elles que desmintam as minhas palavras. 

O SR. FLORIANNO DE BRITTO - V. E'x. está exaggerando, apenas~ 
(H a .outros apar·tes.) 

O SR. PEDRO MoAOYR - Qual o exaggero da minha proposição' ~ 
Eu disse e repito que no Governo do Marechal Floriano os jor-

naes lograram até publicar noticia;.:; das victoTiàs da esquadra revolu-
cionaria, obediente a Custo di o de Mello e a Saldanha da Gama , A cen-
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sura feita pela policia HoJ·ianista não era como a da' .ridícula policia 
do lYfarechal Hermes. 

O SR. RAPHAEL PINHEmo- ·Concordo co;r:n V . Ex. neste ponto. 
E' :ri.dicula pela bondade. ,. 

O SR. PEDRO MoACYR - Bondade· da policia do Marechal Her-
mes! V. Ex. tenha paciencia. Espere mais dous dias, porque isto e 
muito mais do que isto será completamente esmiuçado pox nóa na dis-
.cussão do estado de sitio. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA- A policia do Sr. Marechal Hermes 
foi rnuito bondosa p'ara com o aggressor .do Sr. Edmundo Bittencourt; 
não ha duvida. 

O SR. FLORIANNO DE BRITTO - V . Ex. não deve explorar aqui 
questões pessoaes. 

O SR. MAuRICI-o. DE LACERDA - Não exploro questões pessoaes. 
O SR. PEDRO MoAcYR - Os amigos do Governo, ao tempo do 

·Marechal Floriano Peixoto, limitavam-se a oppôr desmentidos formaes 
pelos .seus jornaes, á:a noticias mais ou menos tendenciosa:s e sympa-
thicas á revolta, dadas pelos joxnaes favoraveis a essa mesma revolta. 

O SR. J ACQUES OuRrQUE - Isso só durou poucos dia;a. 
O SR. PEDRO MoACYR - Já disse que appellava e appello para 

Q te.sternunho dos Deputados f lorianistas, que tomaram parte saliente 
no Governo do Marechal Floriano, para que me respondam. (Pattsla.) 
Significativo é esse silencio. 

O nobre Deputado que me aparteia, o Sr. J acques Ourique, ·não 
foi parte do lado do Marechal; S. Ex. foi preso pelo Marechal por ser 
seu adversario. . 

O SR. J ACQUES 0uRrQUE - E era Deputado. 
O SR. PEDRO :NLoACYR- Repito, ST. Pre.sidente: a censura a Im-

pl'ensa teve, pois, um criteriO> mui!to differentf') ao tempo de um 
-Governo que estava a braços com uma verdadeir.a criae revolucionaria, 
com uma revolução de vexdade, e não como · agora, a braços com o 
fantasma ·de uma revolução creada ai1 luoc n.a imaginação do Governo. 
(Protesto.s.) 

O SR. FoNSECA HERMES - O estadio de sitio é uma medida de 
prevenção. 

O SR. PEDRO MoAcYR- Oh! O sitio é urna med·ida de repressão .. . 
O .SR . MAURICIO DE LAcERDA - E a prova é que decretada pelo 

Executivo, este se limita a usar de medidas de policia. 
O SR. PEDRO :AfoACYR - . . . é preciso que ·se caTacterize, que se 

realize a commoção intestina e grave. , 
O SR. V:icTOR.SILVEIRA- E' preciso que se enforque o Presidente 

da Republica! . . . ( Trocarnr-S'e muitos ,apa.1·tes.) 
O SR. PEDRO MoACYR- Os nobres Deputados da maioria, Sr. Pre-

sidente ... (Apartes .) 
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O SR. PRESIDENTE - · Attenção! Peço aos nobres Deputados que 
. permittam o orador continuar. 

O SR. PEDRO MoACYR - Oa nobres Deputados da maioria -
V. Ex., Sr. Presidente, me permitt.a o termo, que é vernaculo - estão 
assanhados. ( Ri&o.) 

O SR. J ACQUEs OumQUE - Eu não estou assanhado : Tevolto-me 
simplesmente contl'a a injustiça e incoheTencia na comparação dos-
factos. 

O SR. FONsECA HERMES - O nobre ora,dor não consente uma con-
testação . .. / 

O SR. PEDRO MoACYR - V. Ex. peça aos seus amigos que lhe dêem 
o mandato de Ze.ade1· - que não o d~srespeitem, como fazem tantas 
vezes - para apresentar apartes; Tesponderei, o debate se methodizará 
e a N ação julgará entre nós. 

O SR . CuNHA VAsCONCELLOs - Nã:o quer que ·apa'rlleem.os, 
quando V. Ex. -dá tantos e tão habeis apartes! 

O SR. PEDRO MoACYR - Não posso· responder a todo·s os apartes. 
Vamos ao aparte do nobre leiader, que• diss-e que o sitio é s-empre 

uma medida de prevenção. O sitio é sempre uma medida de repressão, 
é preciso que se caracterize, que realmente se traduza por factos e não 
(por simples presumpção a commoção inte·atina ... 

O SR. N ICANOR NAS CIMENTO - Quem vae responder a V. Ex. é 
o Sr. Cons-elheirb Ruy Barbosa. 

O SR. PEDRO MoACYR - ... e que a commoção intestina seja 
grave, é preciso que a Patl'Ía corra imminente perigo ou que tambem 

. esteja em perigo a s-egurança nacional, para qúe, verificadas essas con-
dições, apurada a realidade dos factos - o Poder E'xecutivo, na au·sen-
cia do Congresso, decrete a medida excepcionalmente repressiva d'o 
estado de sitio para conjurar os males que puderem provir dessa com-
moção intestina. 

Lamento, Sr. Presidente, que o nobre leader da maioria, que é 
juri.sta, ou no qual devemo-s reconhe-cer a presumpção de jurista, espose 
esta theoria de ultima hora para ser .agradavel ao Governo ou para 
dar uma escapula qualquer a esse grande criminoso . .. 

O SR. RAPHAEL PINHEIRO - Eu perguntaria a V. Ex. qual é o 
lexico de imminente perig:o. Se já ha o perigo . .. 

· O SR. PEDRO MoACYR - A censura feita á imprensa - recomeço· 
o que estava dizendo - durante o actual esta-d!o de sitio , tem sido de 
um rigor, de uma violencia, de um ridículo inqualificavel . .. 

O SR. RAPHAEL PINHEIRO - Ridícula, concordo, por bondosa de· 
mais: violenta, não. 

O SR. PEDRo MoACYR - Ao menos ·ae recolha esta confissão : tem 
sido 1·idicula! 

A censura tem abusado de todo') os meios e modos. Aqui vão algu-
m as das provas. Todas eú não teria tempo para esmiuçru·, mas as farer 
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msenr no meu discurso. A granel : (Exhihindo um exemplar da 
Epoca.) A EpoC!'l.! A Epooa pretendia dar ante--hontem, a 
,secco, o retrato do Senador Ruy Barbosa. Eis aqui as unicas palavras 
]pospostas á estampagem do retrato : O Erninentf!! Sen~,do1· Ruy BM-
bosa. A policia, por um delegado, compareceu á redacção e prohibiu 
.a publicação do retr àto. · 

Não havia uma noticia, uma linha de commentario a tal 1·espeito. 
Mas o delegado prohibiu. 

Depoi.s de grandes discussões entre o delegado e a redacção, che-
_gou~oo ao seguinte. e pittoresco accôrdo: podia ser publica:do o retrato, 
Jse accrescenta:asem a phrase - "O eminente Senador Ruy Barbosa", 
~alg11ma outra que justificasse a publicação do Tetrato sem motivo 
·político. Então a Tedacção lembrou-se de pôr o seguinte : "cujo anni-
ver.sario h<Jje passa". (Risos .) 

E' mentira, Sr. Presidente ! O SY. Ruy Barbosa faz annos a 5 de 
novembro; quem fez annos hontem foi o Senador Pinheiro Machado, 
por signal que lá compareceram, segund'o estatística curiosa de um 
coilega, apenas 42 Deputados, dos quaes, dois mineiros amigos de 
S. Ex. e dons paulistas elo P. R. C. (PliiWSa.) 

Mas ha muitas cousas a yespigar. 
O j orrial nocturno A Rua, que tenho em mãos ( exhibitndo), pre-

-tendeu publicaT uma caricatura epigraphada "A melhor reclame", 
tirada de uma revista estrangeira. 

E ssa caricatur.a representa mais ou menos o seguinte: um soldado 
Qu gua·da~civil de braços cruzado.s, surprehendido ou incommoda,do 
·deante de um individuo borracho, sentado ao chão, tendo á mão uma 
nandeirola, onde se lê a palavra Rhum, nome de conhecida bebida. 

O delegado põz em baixo dessa caTÍcatura as seguintes palavras : 
HNão sahe". 

A redacção perguntou, natm.almente - por queª - A policia 
diz ·aempre que não tem obrigação ele explicar as suas prohibições; 
ma:s dessa vez explicou com muita bonhomia. Não posso revelar o nome 
desse delegado, porque quero ser mais· amigo delle do que podeTia ser 
<0 Governo que amanhã seria capaz de o demittir. 

D isse elle que essa. caricatura não podia sahir porque era ·ausce-
ptivel ele ser interpretada como allusão (veja V. Ex. a tremenda injus-
tiça que se continha na ingenuidade dessa prohibição ! ) , era susceptível 
de se1• interpretada com<J allusão maligna a um elos altos secretarias 
de Estado do Marechal Hermes ! 

- :N"ão conheço nenhum Secretario de Estado do Marechal Hermes, 
a respeito do qual se possa applicar a fórmula parlamentar: "Não 
-está em estado de deliberar." 

O SR. FoNsECA HERMES - Dahi V. Ex. póde inferir a falsidade 
-da informação. 
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O SR. PEDRO. MoACYR - A informaçã-o, peço licença ao meu nobre 
.amigo para dizeT, é verdadeira; e, mais do que tudo, _posao ~ffirmar 
ao nobre Deputad.'o que é verdadeiro o facto. A Rtw, qu1z pubhcar essa 
·caúcatura de simples reclame; e a policia prohibiu por essa razã·o 
que deu occultamente. (P,ausa.) . 

Sr. Presidente um outro jornal - A Cin1·eta, do qual tenho aqui 
.abundantes provas: riscadas. ou cortadas pela policia, ·soffreu perae-
guição ridícula, como a que vou narrar. . . . . 
' O seu illustTe director fez um conto humonstiCo, mtitulado 
"Cábula, Guigne, Jettatu1·a, .lVIáo Oll'llado" e no 4° ou 5o paraographo 
do dito conto escreveu as seguintes linhas : 

"No Rio ·ha uns tantos indivíduos que gozam da fama de cabulo-
;sos; alguns delles mesmo estão altamente collocados." ( Ri..siO.) ' 

O delegado, immediatamente, l'Íscou essas palavras, allegando 
que essa cabuloaidade• attribuidla a alguns typo.s do nosso meio carioca, 
poderia ser tambem attribuida ao Marechal Hermes. (Riso .) 

V. Ex., · Sr. Presidente, sabe que nunca 'sou irreverente para co, 
Q Maroechal Hermes ; não esposo questões pes,soaes. 

O SR. P RESIDENTE - P eço permiasão para advertir ao Sr. Depu-
tado que a hoxa do expediente está a findar, restando apenas cinco 
minutos. 

O SR. PEDRO MoACYR - Sr. Presidente, V . Ex. me adverte que 
faltam apenas cinco minutos para se esgotar a hora do expediente, 
de modo que não posso lêr á Oamara, mas incorporarei a-o meu dis-
curso outras provas que foram prohibiclas pela poiicia, na Ciareta, e 
em outros jornaes da nossa Capital. 

Desgraçadamente, o no.sso Regimento é tão marechalicio, ~ tão 
b.ermista, é tão dictatorial, que, por um paradoxo, contrasta com o 
do Senado. N·o Senado, onde domina o maior dictador, o dictad01· dos 
dictadores, que é o Sr. Pinheiro Machado, o Regimento permitte pro-
Togação da hora .do expediente. Nesta Oamara, que apenas obedece 
á leve batuta do Sr. Fonaeca Hermes, o Regimento nã-o permitte pro-
l"ogações de tal natureza, de modo que a palavra do.s Deputados oppo-
sicionistas é cerceada. 

O SR. VICTOR 'SILVEIRA- O Regimento não foi feito apenas para 
os Deputados da opposição. 

O SR. PEDRo lYIOACYR - Mas aproveita á maioria, que é dicta-
torial. 

O SR. VICTOR .SILVEIRA - Não apoiado, não aproveita. Eu se~:ia 
até capaz ele propôr a reforma do Regimento, só para continuar a ter 
-o prazer de ouvir a palavra ele V. Ex. 

f! ~R. PEDR? ~IOACYR- Li, hontem, n'O Patiz, Sr. Presidente, que 
a ma10r1a, reumda no Morro da Graça, que é a llfecca dos mahometa"'' 
no·s do poder . . . 

O SR. VIcToR SrLVEIRA- O Ararat. 
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O SR. PEDRO MoACYR - ••• ou Ararat, segu'lld0 a beHa imagem 
do S~. PiJ;theiro Machado, semp1-e de estylo pittoresco, que a maioria 
1-eunida no Morro da Graça havia resolvido desde já enfrentar a ques-
tão do estado de .sitio, e que, antes de proceder á apuração presidencial, 
esse assumpto seria trazido a debate e á decisão da Camata e Senado, 
trab-alhando separadamente. . 

Não é segredo para ninguem, Sr: Presidente, que a opposição e 
mesmo -bancadas que até hoje não form::~;m nas fileiras da opposição 
haviam adaptado o <:riterio estrictamente e evidentemente constitu-
cional de discutir o sitio antes de ·se proceder á apuração presidenciai 
e se occupar o Congresso de quaesquer outros trabalhos. Se é possível 
dar parabens á maioria por essa .sua resolução,· eu lh'os dou. 

Pmcisamos tod'OS pôr as cartas na p1esa. Precisamos, maioria e 
.minoria, enfrentar a situação creada pelo sitio criminoso do Marechal 
Hermes, e definir pe•rante o paiz, pela nossa palavra e o nosso voto, as 
grandes Tesponsabilidades que pesam sobre os nossos hombros. 

Disctttamos o sitio, Sr. Presidente, discutamol-o já, discutamol-o 
·antes de tudo, ou, se quizerem, discutamol-o ao mesmo tempo em que 
se vae apurar a eleição· presidencial: nada na Constituição, llada no 
Regimento das duas Casas se oppõe a semelhante alvitre. 

· O Congresso N acionai póde, 1-eunido, C amara e .Sena·do·, apurar a 
eleição presidencial e póde, separadamente·, nas suas duas Tespectivas 
· Crusas, discutir e votar sobre o estado de sitio. 

Mas se esf}e alvitre não puder ser adoptado, se tivermos de escolhe1· 
entre · 31 ápuração presidencÍal, para a qual a Constituição diz que o 
pTazo é de quatro mezes da sessão ordinaria, e o estado de sitio, ·sobre 
o qual, segundo a Constituição, o Congresso se de1ie manifestar logo 
que se 1;euni1', então prefiramos a discussão do estado de sitio. Fique-
mos com a Constituicão. · 

E sta·situação é que não póde continuar, por honra do Brazil, pela 
dignidade da Republica, pelo zelo da -dignidade do Congresso ao qual 
pertencemos. · 

O Poder Executivo, na ausencia do ·Congresso, dee1-etou o sitio, 
e, quando estava para terminar ·sua segund·a prorogação, estendeu~o 
até 30 de ·outubro, isto é, até além do prazo marcado pela Constituição 
para o fun-ccionamento normal de Camara e Senado. 

O Congresso que flwccionar debaixo desta ultima prorogação do 
· estwdo de sitio .sem se occupar deste assumpto, sem protestar contra 
essa medida dictatorial, sem pôl-a abaixo solemnemente, energica-

:·menté, patrioticamente, não é mais um Congresso, é uma associação 
castradà ( apoiaà:os ,· nã.o a.p'o1'-ados), é um Congresso que funccionará 
graças a _Renas á misericordia do PodeT ·Executivo, - que digo? -
graças a·o desprezo do Poder Executivo. O Podei' E'xecutivo consentirá 
que este Congresso funccione debaixo d·a espada do Ma1·echaL O Con-
gresso fará· a apumção, occupar-se-ha de outros trabalhos debaixo do-

( •' \ 
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estado d~. sitio cuja competencia de decretação lhe cabe~ Não creio, 
Sr. Presidente. 

Se o Oongres.so N acionai tem motivos para -decretar o sitio, que 
o faça por si mesmo. Não se curve, porém, ao estado ·de ·ai tio inconsti-

. tucionalmente prorogado pela vontade de um dictador! 
' O SR. VICTOR SILVEIRA .:_ Patrioticamente decretado. 
O SR. PEDRO :1foACYR - Se o estado de sitio não deve prevalecer, 

e a nossa obrigação constitucional é suspendel-o, suspendamol-o, desde 
já, em uma discussão clara, franca, livre e desassombra:da. E' par~ o 
cumprimento desta alta funcção que eu faço um appello, que concito 
a todos os membro-s desta O amara, maioria ou minoria! TeTmina.do 
o trabalho da eleição das commis-sões permanentes, requerida urgencia 
para se tratar do sitio, ou escogita:do, praticado qualquer outro recurso 
regimental, tratemos immediatament(Õ do esta-do de sitio. 

Nós não queremo,s, veja bem, Sr. Presidente, .nós outros da 
opposição não queremos que o sitio seja discutido e suspenso por amor 
ás Tevoluções! (A ppla;uJSlos.) Declaro alto e bom som que afasto de 
mim ·toda e qualquer, remota ou directa, responsabilidade em pensa-
mento revolucionaria. 

O Marechal Hermes é , uma calamidade nacional; supportemos 
. essa calamidade até 15 de novembro. (Apoiaxlos>· não apoiados.) 

O SR. VICTOR SILVEIRA - E' uma r esistencia republicana. 
O SR. PEmw MoACYR - ... é sob o ponto de vista economico e 

financeiro, uma orgi.a, (:apoiados>. não .apoimdo.s), é uma bacchanal, 
um tripudio, - um crime previsto em todos os codigos penaes, -
desenrolados nos seus mais tristes artigos, mas cumpre-nos com resi-
gnação evangelica supportar esse triste Governo, esse quadriennio si~ 
nistro, até a hora em que tem de expirar! 

O. Congresso precisa deante deste pessimo Governo estar de pé, e 
não de joelhos. 

Nós não podemos ser a triste rez abatida, esperando talvez ir ao 
matadouro a golpes de estado, e assombrada, sob ameaç.a da ponta do 
chuço do MaTechal Hermes, até ser sacrificada! Não! Não! 

N~o; estejamos todos de pé, estejam de pé os a ltos poderes cl.a 
Republlca! O Marechal Hermes que governe o paiz, que desgrace a 
N ação, que infelicite até os ultimes dias do seu Governo e·sta Patria 
-digna de melhor sorte ! Não façamos a revolução, nem 'aqui dentro, 
nem nas ruas; respeitemos a fórmula tãQl felizmente synthetizada na 

_moção votada pelo Partido Republicano de S. Paulo. (Aparrtes.) 
' Rejamos dentro dos l imites constitucionaes · e dentro dos l imites 

constitucionaes cumpre-nos repellir o sitio, pÓrq~e o sitio é a humilha-
ção, é a vergonha, é a deshonra. (Apoiad:os>· não apoiados.) 

O sitio em hypothese alguma! -
O sitio foi estabelecjdo em uma hora ele medo, de assombramento, 



-60-

de covardia, ele desmantello, pelo Marechal Hermes para poder jugular 
a opinião. 

O SR. CuNHA. V A.SCONCELLOS - P ara enfrentar a anarchia ... 
O SR. PEDRO MoA.cYR - .. . para enfrentar, não a anarchia, mas 

o que elle suppunha a anarchia, isto é, a reacção dos batalhões e l>egi-
mentos desta guarnição irmana.dos . .. 

O SR. CuNHA. V A.SCONCELLOS - E que seria isto se se realiza·.:.se? 
( Hia outros apartes.) 

O SR. PEDRO. MoA.CYR - Se houve esse perigo, que eu reputo 
imaginaria, pOI"que o que o Olub Militar queria era apenas protestar 
contra a prepotencia que o Governo distribuía á guarnição da cidade 
de Fortaleza; se houve esse perigo e se esse perigo caracterizou a grave 
commoção intestina de que falla a Constituição, esse perigo passou, 
o Marechal Hermes não póde continuar até 15 de novembro com suas 
mãos de ferro collocadas ·ao pescoço do Exercito e jugulando a im.-
prenaa e toda.s as liberdades do Brazil, apenas para evitar a critica 
.á sua pessoa, ao seu Governo, á sua administração! . 

Não; se S. Ex. não tem mais, como dá a suppôr innegavelmente 
pelo seu acto de prorogação do sitio, o apoio das classes axmada.s do 
paiz; ·s.e tem terror da imprensa e se tem medo de todas as classes da 
sociedade brazileira, então o seu caminho é outro, é o cb. renuncia, 
como fez Deodoro, seu tio, a 23 de novembro de 1891. (Apoiia·clo\'!>. não 
apo>Jados. Tumulto.) 

o SR. CuNHA. v A.SOONCELLOS - o caminho é o da resistencia 
republicana; é o que elle segue para manter a ordem. 

O SR. PEDRO MoA.cYR - Se não quer renunciar quando· a Nação 
o renunciou ; se não quer l'enunciar, quando o E xercito o abandonou, 
quando a imprensa o hostiliza, quando tod·as as classes ·aociaes, batidas-
pela fome, pela miseria, pela anarchia, e pelo despotismo· o amaldi-
çoam; se não quer renunciar, se não quer deixar a cadeira, pelo menos 
se evite o xesto da liquidação, do naufragio do paiz, das lei·a e da 
Constituição, e então continue pela nossa misericordia. 

Mas, deante deste P residente da Re1mblica, mantido pela no sa 
tolerancia, pela clemencia do paiz, pela indulgencia das classes arma-
da·a, nós, Poder Legislativo, não estejamos de joelhos ! 

Não! De pé, Srs. Deputad.os. de pé, mineiros, pau•listas, homens 
do N arte, do Centro, do Sul do Brazil! De pé, porque sois represen-
tantes da N.ação, sois o Congresso em face do Marechal H er mes ! De 
pé discuti o '3itio, eliminae o sitio, suspendei o .sitio, 1>estitai ao paiz 
a liberdade, a honra e o decôro; salvae, como já disse, os· restos da 
Republica, compromettida pela triste mashorca official! 

(lVhàto be-m>· m~cito bem. P.alm(liS no recinto e nas galerias. P 1lO-

tetStos. O Sr. Pres~Ct.ernte reclttma a attenção .) 
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SE1SSÃO DE 12 DIE MAI O 

Srs. Membros do Congresso N acionai - Por decreto n . . 1~. !96, 
de 4 de marco do corrente anno foi declarado em estado de s1t1o o 
:erritoúo desta Capital é os das 'comarcas de Nictheroy e Petropolis, 

do Eatado do Rio de J aneiro, e pelo de n. 10 :797, 
Mensagem de 9 do mesmo mez, foi essa medida applicada ao 

Estado do Cem'á, até o di a 31 desse mez. 
Subsistindo os motiv.os que determinaram o uso dessa faculdade 

que me conferem os arts. 48, n. 15 e 80, n. 2, da Constituição da Repu~ 
blica proroO'uei pelo·a decretos n. 10.835, de 31 de março, e n . 10 . 861, 
de 25 de ab~il de 1914, o estado de si tio declarado pelo referido decreto 
·de 4 de março passa·do. . . 
, Em obecliencia á disposição elo § 3" do art. 80 .d,a Constltmção., 
venho dar-vos especial communicação desses meus actos, relatando as 
medidas ·de excepção que tomei, indiapensavei,s para a manutenção da 
ordem publica, em vista das graves circumstancia·s que caracterizam 
o esta{lo dB commocão determinante cl!a declaracão do sitio. 

Na Mensag-em, que vos enviei a.o a·brir-se s~lemnemente a presente 
' wssão legi·alativa, vos declarei: 

"A. vida política da Nação soffreu, sem duvida, durante o período 
dó meu Governo, das naturaes agitações .da grande e apaixonada cam-
panha eleitoral que precederam á minha eleição. 

A. política fed'eral e a dos Estados resentiram-se desse choque de 
. ,.opiniões e de preferencia:a, aggrava:clo pelos proce.~sos dissolventes em-

pregados como armas de combate. Até agora !linda não desistiram os 
-elementos, então vencido.s, e ele novo clesamparad•o.s do apoio nacional 
na recente eleição de 4 ·de março, ·de oppôr as pretenções da sua ousa-
dia á vontade nacional claramente manifesta . 

Dahi tentativas criniino·aas de peTturbações da paz publica, com 
o emprego dos mais reprovaveis meios, pela impTensa facciosa e po1; 
·turbulentos contumazes, para conseguir arredai' as classe,s populares 
·e as forçars armadaS' do nobre terreno do cumprimento do dever cívico 
e da o bediencia ás leis. 

Essas tentativas se caracterizaram com o principio de execução, 
:traduzida,s nos factos ·da noite de 4 de março, em que agitadores popu-
lares e alguns militares, esqueciclo·a dos seus grandes deveres para com 

. a P atria e a Republica, ensaiaram um golpe de audacia que lhes entre-
gasse o Governo Federal. 

Oonhecedor 'das ameaças e dos manejos sedicio,so·a, o Governo 
aguardou tranquillo o momento opportuno de agir em defesa da ordem 
e do decôro da·a instituições, seguro como estava do apoio das classes 
dvis á manutenção da paz publica e da cooperação da quasi generali-
dade dos elem~mtos militares para repl'€ssão de qualquer criminosa 
•tentativa de ··desacato ao Governo legal. ' A. N ação quer trabalhar e 
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progredir, e as suas forças armadas, inspiradas no culto do. amôr d a 
Patria e das instituições republicana,s, . repellem pelos seus bnos a hy-
pothese de um cong~açaniento com a desordem. E'ssas, tra:balham c~m 
esforço e com apreciavel fructo para uma melhor:ia .de. educação prof1s~ 
sional, que é seguro penhor de _inquebrantavel d1sc1plma que as honra 
e recommenda á gratidão naclOnal. 

Estes graves facto'S obrigaram o Governo a declarar o estado de 
'sitio pa1·a esta Capital e as con~arcas de Nictheroy e .Petropolis, no 
Estado do Rio de Janeiro·, afim de poder usar das faculdades autori-
zadas por essa ·medida para impedir os acto:s de xehellião ou suffocal-a, 
:Caso se caracterizasse. 

Com o emprego de medidas de segurança, re.strictas ao min~mo 
_necessario, o Governo- conseguiu .defender a ordem tão sériamente 
ameaçada, apezar da continuida'de de e·aforços dos elementos sedi-
nioso,s, que teimam em fmta.r á Nação o a dias de tranquillidade de 
.que ella precisa. 

Tão cauteloso tem sido o Governo no emprego das medidas auto- · 
rizada,s pelo estado de sitio que, desde o dia da suá de·cretação até 
hoje, a vida normal da cidade não foi interrompida, em todas as 
manifestações d·a sua activid:ade. 

Não fôra o conhecimento d•o decreto que o -declarou e a população 
desta grande Capital não percebeo:ia que se acham suspensas a.s garan-
ti.as constitucionaes. 

O Governo, assim procedendo, àffirma á Nação não só a segu-
rança patriotica com que .cumpre os ·aeus grandes deveres, como tam-
bem a maneira leal por que me desobrigo dos compromissos que tomei 
ao assumir-lhe o Governo, promettendo·-lhe no Presidente da Repu-
blica o magistrado sereno e imparcial, devotado ao seu serviço, alheio 
a vinganças e perseguições, extranho a odios. 

Apezar, porém, da bxandura do Governo, não amorteceram os 
intuitos de sublevação; espreitam momento favoravel, empregam sor-
rateiros e envenenados processos •que as autoridades precisam vigiar 
~ncansaveia e combater sem interrupção. 

Em taes casos entendi não poder assumir perante a Nação a 
1'esponsabilidade de desarmar ·o Governo das faculdades ·de que o 
investe o estado de sitio e O· proroguei pela segunda vez, convencido 
de· que com o .seu emp1'ego, que é um meio legal consagrado na Consti-
tuição, evito dias tristes para a Republica e a necessidade de u·aar 
;ie emprego de força l"epressiva contra a rebeldia trazida para as ruas, 
lffiantendo assim a .dignidade do poder publico e a integridade do 
)respeito que lhe é -devido para transmittil-o a 15 de novembro deste 
•anno ao illustre successor ·que a Na>ção, livre e acertadamente, me 
designou. 

Opportunamente vos dárei conta dos aotos praticados durante· o 
sitio para o exercício das vossas attTibuições constitucionaes. 
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Grave commoção perturbou a vida do Estado do Ceará. . . 
. Influentes elementos poli ti coa, · que contestaram sempre a legltt-
midade dos poderes do Presidente claquelle ~sta:do e da .AtJsembléa 
;Legislativa, declarando esgotados todos o,s mews regulares de as:oegu-
;rarem ..seus ·direitos políticos e civis, em vista da compressão que o-3 
~onstrangia, appellamm para o emprego da força reunindo e armando 
,alguns .llllhares de homens seus pa1-tidarios, que affirmar~m desco-
nhecer a autorid-ade do Governo da Capital do Estado, apo1ar a que, 
dizendo-se assem bléa legitima, se installou em J oazeiro. 

Tentou o Presidente, cujos poderes eram acoimados de usurpados, 
;reprimir o movimento do interior. Não o conseguiu, porém, com os 
elementos de que dispunha. 

Solicitou, então, por um telegramma, que, o Governo, lhe . c?nce-
desae co:p.tingentes de forças .federaes, que, inco1·po1·ados a pol~cw elo 
E'Stad.o, dessem combate aos seus ·adversarios. 

Respondi-lhe que não me er a licito conceder forças federaes para 
i•ncorporal-as á policia, afim d<O auxiliar luctas locaes, não só por não 
1poder ·ser esse o papel reservado ao Exercito na F ederação, como 
tambem por dever a União conservar-,se neutra nessas luctas, até cara-
cteTÍzar-,se o momento da intervenção que só se pócie produzir noB 
tennos do art. 6°, da Constituição, e de cuja opportunidade e alcance 
.são unicos juizes os podere3 nacionaes. 

Impotente o Govemo de Fortaleza para resistir ao movimento 
que ee generalizou no E stado, este chegou até proximo á Capital, onde 
o deteve ·SÓmente o respeito ás Ol'den,s por mim t ransmittidas ao com-
mando das força·3 federaes alli destacaclas." 

O Diario Official do dia 5 de março, inseriu, para conhecimento 
d'a Nação e em nome do Governo, e os jornaes todos transcreveram, 
.a seguinte declaração : 

"Ha tempos já ·que elementos perturbadores conhecidos, alliados 
a ambiciosos politico·3, tentam, por meio de uma propaganda ubver-
.siva, alterar a ordem publica, aTrasta.ndo o paiz á revolução. 

Inexplicavel perante a .opinião honesta esse esforço dissolvente 
ante o funccionamento regular das instituições e a livre manifestação 
da vontade nacional, que se preparava para escolher o '3Upremo magiS-
trado da Republica, no dia 1 do corrente, legalmente eleito, e crimi-
IJlOSa qualquer tentativa de subversão da ordem, quando a :Nação re-
:clama a tranquillidade indispensavel par a curar"se da crise que atra-
veossa, foi entretanto, a1·dorosamente, apregoada a revolução por pala-
.vras e, por factos, tentada. . 

Na impren3a se faz, pela calumnia e pela injuria , com o emprego 
da mentira systematica, uma campanha de descredito contra os podel'e-
:publicos, com o fito de, diminuindo-lhes a força moral, facili tar o 
exito elo trabalho revolucionario, bem como um persi tente incita-
mento á revolta. 
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Para complemento de toda essa acção criminosa se tentou suble-
var as força·3 armada·s da Nação por meio de poucos officiaes, já 
arredados da.s fileiras pela reforma ou seduzidos por ambições ou 
.decepções políticas, que não ·attingem a COlTe-cta disciplina e o inque-
'brantavel patriotismo e amôr á Republica, que distinguem e honram 
.as classes armada·a ·brazileir·as. · 
. Em vista dis.so, para evitar os effeitos da anarchia em que incon- . 
. scientes ou perversos tentam lançar a Patria, e deante de facto-s cara-· 
'Cteristicos de commoção intestina occorridos hontem em ruas desta 
·Capital, con:imoção que mai.s tarde póde produzir i rreparaveis effei-. 
,tos, Tesolveu o Sr. Pre-aid'ente da Republicà ·decretaT o estado de sitio, 
afim de usar dos meios preventivos que a Constituição -assegura para 
~lefender a m·dem publica e ·O regular funccionamento das ÍJ,1stituições .. 

O Governo confia nos sentimentos de ordem da população para 
r.vitar o emprego .de medida·a excepcionaes que se tornem indispen-
,;;aveis, resolvido firmemente a limitar-se, ·durante a suspensão das 
garantias constitucoinaes, aos actos imprescindíveis á ,segurança da 
ffiranquillidade publica." 

Desde muito se annunciavam os propositos subversivos da ordem 
:publica, com .o fito de conquiatar o Governo nacional por meio da 
força. 

Ao approxima.I""se a data da eleição presidencial para a eacolha 
Ho meu ,successor. mais intenso se tornou o trabalho revolucionaria. 

A. imprensa facciosa chegou a inimaginavel violencia de lingua-
gem e ao emprego -dos mais '-caracterizados processo,s sediciosos, inven-
Jtando factos, desnaturando medidas e appelland•o clar a e escandalo-
l';amente para a revolução a que concitava o povo e as classes armadas. 

Espalharam~ae boletins e proclamações pelas ruas e tentaram 
intl'oduzil-os nos quaTteis. 

Alguns destes eram assignados e confessando a sua autoria os· 
·signatário<! . 1 

N ornes ·conhecidos eram apontados como pTeparando e diriginào 
a revolução e os seus adepto,s não escondiam os propositos, annun-
o::~ando-a e precisando a d·ata de sua exploaão. 

Feita a eleição e escolhido um bTazileiro illustre para presidil .. 
.a Republica ·no futuro qua.driennio, nem por isso se modificaram a,s· 
rürcumstancia,s : ·os elementos subveraivos continuaram o seu esforço, 
propondo á Nação um movimento fóra das urnas para impor-lhe o 
J10mem salvador de que affirmavam precisai', e pediam, em ardentes 
1phrases, ás forças armada·a que operassem o milagre político para que 
falhavam outros orgão,s. · 

Attento .a esse movimento criminoso, o Governo e-sperou que se· 
;cara-cterizassem os acto·a preparatorios paTa providenciar de maneira 
efficaz, afim de asseguTa.I' a paz e a eatabilidade do poder publico . 
. • Julgando chegada a opportunidade e .seguros do exito do golpey 
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pelo trabalho feito até junto de inferiores e praças dos corpos mi~
tares os dirigentes resolveram ousadamente, a pretexto dos aconteci-
mentos do Ceará, simular uma sessão do Club Militar, para ondE. 
~arra.staram. illudidos acerca dos fins pretendidos, muitos dos socios 
Ba·quelle CÍub, collocando na rua, ás . portas do mesmo, g.rande massa 
:de desordeiros dirigido.> por alguns dos cabeças da rebelhão tramada. 

No momento ~zado, um dos promoto-res da sedição, 1jor outro 
!iindica·do, tentou assumir a presidencia d•a assembléa e realizar sessão 
inor entre grito.> e acclamações revolucionarias. 
· ·Comprehendeu então a grande maioria de militares para alli 
·at.trahidos quaes o·s fins: visados pelos propugnadores da reunião 
\fins confessa.dos de pTOCUl'l3.r anastar o Exercito a negar cumprimento 
.a ordell'3 legae.s das autoridoa·des militares, e a depôr o Governo para 
(lOnstituir um outro revolucionnio. . 
1 Repellidos do Club Militar, os sediciosos vieram para o. seio d·a 
pnasSJa desordeira que os apoiava ás sua.s porta·.> e á frente desta mar-
ichanm pelas ruas por entre acclamações e vivas revolucionarias. 

Graças ao patriotismo e á correcção militar do·.> elemento.s valiosos 
(então presentes fra0assou o commettimento tentado dentro do Club, 
!subsistindo, porém, os graves perigos, aggravados pela commoção que 
/se caracterizou ·alli e na rua. 

A sedição começada ganharia logo terreno si não fossem empre-
gad•as medidas ·de suprema energia ·que detivessem os seus progres·so.s. 

Não vacillei em decretar o estado de sitio e determinar o em-
•prego dellas. 

Algull'.> dias depois de decretado o sitio, teve o Governo conheci-
~ento de um plano de sedição a que se pretendia anastar as guar-
nições militares de terra e mar e no qual já e.stavam env,olvidas praças 
·do 52° batalhão de caçado.res. 

Sob pretexto .de pedir augmento de soldo e etapa e outras medi-
das, .se provocava um pronunciamento collectivo. 

B-ase acto de sublevação, fructo do trabalho revolucionaria ante-
i!'ior, era um. do•s factores esperados para o exito ·do golpe. 

Graças ao zelo do commandante e officialidade desse corpo e á 
vigilancia rigorosa das autoridades militares, paralysou esse atten-
tado, cujas consequencias seriam nefa.sta.s á Republica e á P atria. 

No Ceará a commoção chegou ao estado de ·guerra. 
Era imprescindível, pois, o emprego da medid-a extraordinaria, 

,afim de poder o Governo N acionai desempenhar-·se alli do dever que 
~he ·:impõe a Constituição da Republica de assegurar no·a E.sta·dos a 
-pratica de um governo rf?publicano e o respeito aos direitos guantidos 
~a nacionaes e estrangeiros habitand•o o paiz. · 
: Com ella -consegui estancar o sangue que .se derramav·a naquelle 
\pedaço ·do ·aólo da Patria e suspender a dHsordem ·que anarchisava 
p Estado. 
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Sabeis, pm,ém, que a ·Constituição só autoriza com o sltw o em-
•pTego de medida.s .defen-sivas da ordem publica. Não podem, pois, a 
sua •simples dBclaração e o uso da·a faculdades limitadas que a Consti-
tuição autoriza eliminar de momento os perigos que determinar:;tm a 
1sua decretação. . 

·Continuam as me·sma.s paixões, aggr avadas pela decepção do insuc-
tce·aso, a operar; e suppôr eliminado o perigo porque foi evitado o pri-
meiro golpe é ser cég0 ao ensinamento universal da vida dos povos 

Esses perigo.s •subsistem ainda : são claro·a os propositos subver-
'Sivos dvs agitadores q;ue querem sobrepôr á vontade ·da Nação, mani-
fe·at~da nas urnas, as suas ambições. 

Eis por que proroguei o estado de sitio. 
Não posso assumir a responsabilidade de desarmar o Poder Exe-

'0utivo ·das attúbuições legaes, ·ai bem que extraordinarias, que a sua 
decTetação lhe confere. 

Em condições muito mais favoraveis á paz publica já illu.stres 
antece-ssores 11a Presidencia, os Di·s. Prudente de Morae-a e Rodrigues 
~lves, o prorogaram, tendo mesmo o Congresso, pol' immensa maioria, 
.concedido a este uma prorogação que lhe solicitou, apezar de estar 
!d'eclarado na Men·.;;agem : " ·Comquanto a ordem publica já ·se ache 

' Testabelecida, conforme tive occasião de communicar-vos . .. " (Men-
sagem de 12 ·de dezembro de 1904.) 

Amigo da liberdade, não pos-so con:fundil-a com a an~rchia; sol-
dado devotado á minha classe, não posso collaborar no empenho de 
arrastar soldados á ·a~dição . 

. ·Chefe da Nação hoje, pela sua livre escolha, como simple-s .sol-
dado hontem e amanhã, consa.gro todas as minhas energias na defesa 
,da paz e do Te·apeito aos seus podere.s constituídos. 

Todo o meu empenho é manter a ordem, para serem garantidos 
os direitos, e passar, na época legal, o poder, respeita;do, ao eminente 
brazileiro que o povo escolheu para dirigir os destinas da Patria no 
.pToximo período presidencial. 

Submettend'O ao vosso conhecimento o·a decretos sobre o estado de 
'sitio para o uso das ·attribuições que vo.s confere o n . 21 do art. 34 
t1a Constituição, os• faço acompanhar do-s documentos que demonstram 
as med.idas de excepção toma.da:a pelo Governo. 

E'stas .se limitaram ao pequeno numero de prisões de civis e mili-
;tares constantes da·s listas junta·a e de algumas outras logo relaxad·as, 
á restricção imposta á liberdade de imprensa, que se tornara a mais 
perigosa das armas l'evolucionaria:a empregadas pelos ·sediciosos, e á 

·.censura telegraphica, afim de impedir a transmissão de noticias inve-
:ridicas e alarmantes. 

Aqui neata Capital, como em Nictheroy e Petropolis, não foi alte-
lrada a vida commum das cidades, continuando o exercício normal de 
todas as actividadea licitas. 
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Disso é testemunha contra a affirmação apaixonada dos interes-' ' ·a a ;sado-s na .desordem, toda a população desta grande _cl' a ~. 
! . Oonfío ·que collaborar~is com o Poder Executivo· no . empenho de 
'Mseg11rar a ordem publica a todos os pode.rea e, mais que a elles, á 
N-ação indispensavel. 

Cumpri o meu dever e. estou certo. de que, como sempre, vo.s des~ni· 
tpenhareis cabalmente da vossa respon·sabilídade para com a Repubhca. 

-Rio ·de Janeiro, 9 de maio <Je 1914. - Herml€1'3 R . da Fons~ca. 
~ .A.' Commissão de Constituição' e Justiça. . · 

O Sr . . Prudente de Moraes Filho (*) (mov•i.rnento de attençã;o) 
. r;:- Sr. Presidente·, pálavras proferidas na ultima sessão deilta Casa 
~pelo n-obTe Ze-aikr da maioria, .sob" a attitude dB 8. :Paulo, explicam 
ias que escrevi e venho lêr pe:rante a Cam.ara. . . 

.A.creditavamos tão nitidamente definida a orienta,ção da política 
,situacionsta de S. Paulo, pela nota com que o Correio Pawlistano, 
orgão do fartido Republicano do nosso E'st•ado, tornou publicas as 
tdeliberaçõe·s tomadas na assembléa política realizada a 1 de maio ~or..: 
Tente, na Capital de S. Pa:ulo, que julgavamos dispensavei s quaesque'r 
;esclar·ecimentos. Mas vieram dizer ao illustre le.ader da maioria que 
',o "gesto· de S. Paulo·" não •ilÍgnificava "reprovação ao ultimo de.creto 
do sitio, sinão a reaolução de detido e acurado exame, e que, de accôrdo 
',com os eiementos -de . convicção que fo.&sem apresentados, a bancada 
1de S. Paulo tomaria a resolução cohe•rente com suas 'tradições nesta 
Casa e oom o programma que havia esta•belecid-o". C":~} 

Foram estas as informaçõe.s colhidas pelo Sr. Fonseca Herme·a, 
que, ao vêl~as contestadas em aparte ao seu discurso, entendeu d~EJver 
extranhar que "houvesse e·sse movimento partido de ·S. P aulo, E stado 
conservad01· por excellencia, idolatra dos · preceitos republicanos" ... 

O SR. M.AuRrcro DE L.A.CERD.A. - Na phrase do illustre leaaer. 
O, SR. PRupENTE DE MoRAr~s FrLHO - rSão palavras delle ... "de-

d:"ensor das prerogativas constitucionaes, sabendo como •aa;be que a de-
,cretação do estado de sitio é uma medida constitucional, sabendo ainda 
,que o C-on~resso, logo que -se reuna, ao tomar conhecimento da Men-
ísagem do Poder ExecutivD, tem o direito de suspendel-o". · 

P ·areceu a S. Ex. admiiravel que o Estado de S. Paulo resolvesse 
prévia e prernaturamente condemnar uma medida constitucional do 
•Poder Executivo, sem conhecer os :motivos que' determinaram o acto. 

"Es.sa. attitude - concluiu o nobre Deputad'o, - aberra dos 
iprincipio·a que S. P·aulo adaptou para sua directriz, pelo menos ~u
rante o quatriennio do -M.arecha.l _Hermes." 

( *) >Discurso rprofe·rido na .hora do expediente. 
(**) O orador r-ef.ere-ee a u.m discurs o do 1Sr. Fonseca H ermes, Zeader 

da ·maior-i-a, ,pro·ferido •na .sessã;o de 9 de !Maio, a proopo.sito da const>tuição de com-
mi-ssões ond-e elle cr~trca a .att>tude politica de iS . • Paulo, em relação ao estado 
de si·t.io. 



Antes de commentar e responder ás injustas increpações do illus-
tre leadM da maioria cumpre-me confirmar o ·aparte que as provocou. 
Eu o confiTmo, 1·epetindo-o: pns.so .garantir a V. Ex. que a política 
paulista condemna em absoluto a: prorogação do esta:do de sitio. 

Essa é a verdade, é esse o fact o. Infundadas ·aão, portanto, as iR-
formações colhidas por S. Ex. e externadas em seu ultimo discurso. Si 
:a nota do 0or1'eio Prwuli st,ano a que me Teferi, houvesse merecido a 
-attenção de S.. Ex., estou certo de que o illustre Sr. Fo·nseca Hermes 
rt:eria recebido com as convenientes Teservas as informaçõB"a que• lhe 
Í01'am prestadas, e não lhes daria nenhum credito. 

Eis a nota do OTgão dlo Partido RBpublicano Paulista : 
"Os ,representantes de S. Paulo .no Senadn e C amara Federaes, 

·de accôrdo ·COm as praxea adaptadas em annos anteriol'es, reuniram-se 
uo P·alacio do Governo, hontem, ás 20 horas, pre.sentes os Srs. Drs. 
C. GuimaTães, Vice-P residenre do Estado em, exercício, Altino· Aran-
ctes, Eloy Chaves e Sampaio Vidal, Tespectivamente Secretarins do 
!Interior , J uatiça e Fazend1a; e os membros da commissão directora, 
tSr·s. Dr.s. Jorge Tibiriçá, General Francisco Glycerio, Hr. Rubião 
Junior, Dr. Cesario Bastos, Senador La,cerda FTanco, Dr. Albuquel'-
;que Lins, Dr. ~1\,dolpho Gordo e Senador Fernando Prestes'. 

Por unanimidade de votos resolveram o seguinte: 
" 1 °, manter nas duas C amaras a meama linha de conducta poli-

üca seguida por S. Paulo; 
2°, manifestar-.se, pelos meios conatitucionaes e consnantes á 

mesma ol'ientação, contra a ultima prorogação do estado de sitio.; 
3°, concorrer com ·;;eus esforços para o rapido an.d·amento do pro-

cesso de reconhecimento de Presiden.re e Vice-Presidente da Repu-
blica." 
. Qual .seja a linha de conducta seguida por S. P .aulo, ·bem sabe 
:a Oamara, ella foi traçada em notavel discurso aqui proferid~ pelo 
Sr. Cincinato Braga, logo que assumiu o Governo. o actnal Pres1dente 
d~ Repubhca, e vem sendo rigoroaamenre observada .ha mais de tre.s 
,anno·s. S. Paulo não faz opposição systematica nem presta apoio in-
condicional a nenhum Governo. Não abre mão do seu direito de repro-' 
:l'aT ·os máos actos ·dos bons Governos, como não nega o ·aeu concurso 
rr1em mesmo Tegaüeia os seus applausos ans ' acto.s acertados do·a máos 
Governos. Uns e outros passam. Pasaam os bons Govel'nns e os máos 
Governos tambem passam; mas a Nação continúa a viver, e é po.r 
isso que o Grande E stado da Fedal'ação colloca os altos e pe,rmanentes 
interesses da Hepublica acima de quaesquer interesses paTtidaTios; e é 
por isso que S. Paulo, já uma ou outra vez, se rem manifestado a favor 
de actos do actual Governo, tem votado sempTe as leis de meios e acom-
•panhado não raramente a maioria do Congresso. Essa diTectTiz c.on-
ttinúa a ser a mesma. 
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Engana-se o illustre lep,~er da maioria, quando suppõe que muda-
mos de orientação. . . ; .. .• ~ ! 

Não. Já o doi.sse no Senad·o um do.s dtgnos due·ctore·s da pohtlca 
tpaulista, e ·O f acto de havermos escolhi_do· p~ra l~ade1· da nosS'a ban-
. .cada -o autor do discurso em que essa duectr1z fm traçada garante de 
;modo ·segtl'l'O a continuação de -sua l'igoroaa observancia. 
~ A reprovação· de ,S. Paulo ao injustificavel acto do <_:1-overno, 
·decretando o esta,do de si'tio por mais de seis mezes, não Importa, 
'lcomo pareceu ·a.o illustre Sr . F onseca Hel'mes, em quebrrur -a linha 
:até aqui trilhada pela política p aulista, .Pelos seu·a Tepresentantes nesta. 
Casa. Ao contrario, essa resolução suboo·dina-tSe perfeitamente á orien-
tação ado·ptada; é desta. uma co~sequencia !·ogica ; não devia, por. co_n-
,seguinte cau.sar nenhuma admiração ao Illustre leader d;a maioria. 

Ex~ctamenoo por ser S. P aulo - como di-ase S. Ex. - "um 
:Estado consarv·ador, idolatra dos preceitos republicanos, defensor das 
~pre.rog.ativas consti<tucionaes, foi que en e condemnou o decreto de 
!flr<Y.rogação do sitio. . . 

ü SR. F.OJ."fSECA HERMES - Que é uma pre1·ogativa do Pre.s1dente 
da Republica, podendo o Congresso suspendel-o. · 

O SR. PRUDENTE DE MoRAEs FILHO. - Fel-o - a'ffirmou o hon-
(l•ado Zeade1· - prévinn,ente, p?'emlafuvna;??'/,en,te, sem conhecimento· dos 
motivos ·que determinaram ·aquelle acto ·do Poder Executivo. 

Que importa o conhecimento desses motivos, si a Constituição 
da Repttblica só permitte a decretação do ·sitio- fundada em dous uni ... 
• cos motivo·s, e esses, sabemos nós, sabe a Cama1·a, sa.be -o paiz todo, 
:que se não verificaram? ! 

Aggre·ssão e.str.angein ou commoção intestina não podem. ser obje • 
.cto .de segred-o dos Governos nem são cousas que. se demonstrem por 
tpalavra·a. Ou existem pondo em perigo a Patria e a Republica e toda 
gente as sente, dellas tem noticia, ou não existem e não ha mensagens 
que nell UJs façam crêr. 

Vê, portant-o, o nohre director da maioria, que S. P aulo não pre-
iCLsava •aguardar a palavra do Governo para. se manifestar como se 
manifestou contra a ultima prorogação do estado de sitio. (ApoiadoiS'.) 

Quando mesmo a osegurança dia Republica exigis.se o emprego 
~essa excepcional medida, não era licito- ao Governo decretai-a, como 
o fez, . por mais de seis mezes, e isso na vespera de reunião do Con-
gresso. 
· Da tribuna do .Senado demohstl'aram cabalmente esta proposição 
os iUustres Senadores Ruy Barbosa e Adolpho Gordo. I sso nos dispensa 
.de explanal-.a neste m<lmento·. 

Foram, evidentemente, futeis os pretextos que levaram -o Governo 
,a prorogar o .sitio até 30 de outubro. 

A apuração ·da eleição presidencial não impede o funcci-onamento 
.drus Camar·as separadamente para conceder o sitio ou a sua prorogação. 
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Podem ellas funccionar em 'conjunto par.a apüra.r a. eleição e separa:-
d.amente tratar de qualquer assumpto urgente, como 'seja a decretação 
do sitio ou sua prorogação solicitada pelo · Pnder Executivo. 
. A .ci:rcumstancia de ter o Onn~esso a faculdade de suspender o 
sitio de que lan.çou mão o E xe.cutivo, no interregno parlamentar, não 
era razão par a que Se ·O decreta·sse pelo resto do quatriennio' . 

Abusar de uma medid:a de excepção como e·sta é, talvez, tão pea·i-
goso quanto o proprio perigo -que ·a justifica. · 

O SR. BuENoO 'DE ANDRADA - Apoiado. 
·O Sn. PRUDENTE DE MoRAES FILHO- Porque não interveiu então 

o Sr. Fonreca H enne·s, para lembrar ao 'Gove.rno que, mesmo dada a 
commoção interna, nã.o se podia pr·evêr a sua duração por mais de 
~seis mezoo ~ Por que n ão lhe fez not ar que "prévia e prematura" era 
1a resolução do Governo ?!! P ositivamente. S.r. P re·aidente, essas ex-
:pressões eram mais adequad.as para qualificar o acto do Governo do 
;que o do E stado de ·S. Paulo. (':111wito bem,· m.uito berm.) 

O SR. FoNsECA H ERMES - Havendo .outros oradoTes inscriptos, 
xesponderei opportun amente a V. E x. 

O SR. · PRUDENTE DE MoRAES FILHO - Muito agradeço a V. Ex.' 

.SE:S!SÃtO -DE 16 D!E M~IO 

O Sr. Prud ente de M or:: es Fil·ho. (m.ovimento dP attençíio) -
.Sr. Presidente, inscrevi-me, na hora do expediente, para dar uma·s 
explicações que me parecem necessarias. 

Um dos jomaes desta Capital quiz, á f ina força, descobrir mani-
festa ·conh·adicção entre a-s palavraoS por mim proferidas nesta Oa·sa, 
em uma das suas ultimas s·essões, e o notave·l cli·scrurso, com que da . 
:tribuna do Senado o illustre Senador Á..dolpho Gordo, membro da 
commissão diT-ectora do P artido Republicano Paulist-a, explicou a 
:attitude de S. ·P aulo em relação ao decreto do Govemo F e-deral pro-
rogando o estado -de sitio até 30 de outubro deste anno. 

O SR. JoAQUIM PIREs - De facto, houve. 
O SR. PRUDENTE DE MoRAEs FILHO ~ Si o digno redactor d'O 

Paiz Telesse atten tamente a ora~ão do nobre Senadox paulista, verifi-
caria, par a logo, que, em r ealidad{), rrenhuma contradicção existe entre. 
as affirmações feitas no Sena·do e na Oamara pelos dous repref'entantes 
:de S. P aulo. 
l O SR. J O.A.QUThi P IRES - Não apoiado. V. Ex. disse que não 
•approvava o estado de sit io e elle disse qu~ o approvaria. 
: O SR. PR-UDENTE DE MoRAES FILHO - Demonstrarei o ·contrario 
.ao nobre Deputado, que me honra com o seu aparte: Antes ·de pro.se-
guir, porém, ·cumpre-me decl::l.Tar que não fui commi•ssionado pelos 
meus illustres companheiros de banca,da para, em seu nome. responder 
:ao· honrado Sx. Fonseca Hermes; não me fiz "le.ader interino", como 
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me , c4ama aquelle jornal; mas, devo a,dditar, que f aliei, sem nenhum 
·re·ceio de que as minnas palav):a·s podesaem ou possam soffrer qual-
•quer contestação po.r pa.Tte dos r•epresentantes paulista.s (apoiawos da 
.L~anca.da paulista) no Congresso N acionai, ou da alta direcção do 
·Partido Hepublicano de S. Paulo. ('M'Iltito bem.) Não se nota, com 

· Jeffeito, Sr. Presidente, contradicção algúma entre o ·que disse o Soena-
dor Adolpho Gordo, com a sua autoridade ·de chefe do partido. e o 
\que eu disse, sem nenhuma autoridade, não nego ( niio apoiádos), 
1mas, apoiando as considerações que me permitti a liberdade de fazer, 
ua affirmação clara, positiva e terminante, que ;reproduzi, no meu 
discurso; da unanimidade do·s politiws presentes á as.sembléa realizada 

, em S. Paulo á 1 de maio. . · 
. O SR. FLORIANNO DE BRITTO - O Sr. Ad:olpho Gordo disse que 

S. Paulo approva:ia o sitio S1.tb-condÃ;tione e V. E x. em hypothese al-
guma o appTovana. 

O SR. FoNsECA HERMES - Form:;tria conceito depois de esclare-
iCido, diJSse S. Ex. 

O SR. PRUDENTE DE MoRAEs FILIIO - ·V ou e:Rplicar. . . não estou 
.na tribuna para Dutra cou·sa. 

O SR. PRUDENTE DE }.II<:J'RAES FILIIO - Não é tão difficil quanto 
1parece a V . Ex. "Man:i'festar-.s~ pelos. meios constitucionaes, contra 
:a ul tima pTorogaçã:o uo estado de sitio" resolveu a politica paulista. 
:Desta tribuna não avancei eu outra causa, sinão que S. Paulo tinha 
!dc>Cidido .se I\lanifestar contra a pro rogação do estado , de sitio, repro-
var esse estado de sitio pro1~ogado, c01rdemnar, em absoluto, essa · pro-
TÓgação do sitio por -seis mezes. As palavras que accmscentei foram 
·de explica~rão e de defesa de.ssa a·certada, nobre, altiva e digna atti-
.itl~de de S. P ·aulo, que merecera do illustre let:~Jderr da maioria injusta 
increpação .. . 

O SR. JOAQUIM PIRES - J ustissima. 
O 'SR. PRUDENTE DE M.oRAES FILRO - . . . por lhe parecer que 

a política daquelle ~rande E stado julgara um acto do Governo F ederal, 
desconhHcencl o os motivos que ·o determinaram, como si foSS6 possível 
inventar · outro.s motivos justificativos ela excepeional medida. além 
dos expressamente declarados na Constituição da R.epublica e que, 
sabe todo o paiz, não se verificaram, nem se verificam. 

O SR. FoNsECA HERMEs - Ahi 'é que di.sc01·damos; é uma questão 
dE\ exame. .. c 1 ' ·': I -~~·· P. 

O SR. PRUDENTE. DE MoR.AES FILHO - Não se póde occultar os 
motivos dete>Tminantes •do estado ·de -sitio, lembrarei a V . Ex. 

O SR. JoAQUIM PmEs - Tal como em 97. 
O SR. PRUDENTE DE MoRAES FIL~o- V . Ex. ha de me permittir 

que I\ãO 1·esponda o aparte com que me distingue. 
Causa diversa não disse na outra Casa o illustre• .Senador Adolpho 

Gordo. Apenas 1S. E x., por <Jortezia, talvez, fü'l·mulou uma hY].JOthese, 
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e ne·:sta foi que o proprio orgão da no&sa imprensa pretendeu descobrir 
:divergencia wllre •o Jnieclar<J ·Sen.ado1• e o obscuro Deput-a:dlo (que 
occupa a attenção da Camara. (NãJo apo'1Jados.) 

O SR. FLORIANNO DE BRIT'ro - Distintissimo, aliás. 
O SR. PRUDENTE DE MoRAES FrLHO- Agradeço a VV. EEx. 
:A.dmittir, como fez, IS. Ex., a possibilidade d.a existencia de uni 

faJCto, depois de haver affirmado categorieamente a sua inexistencia, 
não é sinão usar 'de uma 'fórmula consoante o~> preceitos de m•ba-
nid.ade. 

"Em face do an:t. 80 da Constituição política (são palavras db 
seu discurso) o ·E xecutivo só poderá decretar o estado de sitio, não 
se achando reunido o Cougre.sso, no ca·:so ·de uma grave commloçãb 
futútina e CO'/"''e?ul.o a Patria im:mliniente per<igo. Nesta Oa'Pita], em 
NictheToy e em PetTopolis (a•ccrescentou após algumas considerações) 
nã·o houve manifestação alguma de commoção grave ou leve." (Não 
apoiad01s . Protestos. Aparbe~.) •São palavras do IS.enador Ad.olpho 
Gordo . .. E.stou apenas explicando. · 

Continúa 1S. E'x.: "Tem reinad'o a mais perfeita paz ie diz a 
Mensagem: (espero ·que o:s nobres collegas não contestem as palavra.s 
da Mens·agem, Tepe•üdas pelo Senador Adolpho Gordo) Si não fôra 
o conhecim;ent'O ida .ea;istendia 'do de.c11eto qu'e rJJec.Lwrou o gitio , la p:opru-
laçao dest.a g1~a1tde Oapritwl nã.o perceberia qwe1 s'e acha!m suspe?v&as i1JS 
garaneias const'itucim~aes." 

Niesta,s palavras do eminente SenadoT 13stá •'a justifiicaúva da 
l'esolução da polít ica paulista. Obediente á sua orientação. S. J>·aulo 
não podia e não póde ·daT o .seu a,ssentimento .a um estado de · sitio 
·:sinão nos precisos term os prescl"Íptos pel a Constituição Federal, isto 
é, em caso dé oommioç fto inteS~Cina ou 1apgressão .est?·.ang.eira; maB, ·como 
não .se ·deu nem se dá, não houve nem ha, uma ou outra cousa ... 

O SR. FLORI.ANNO DE ;BRITTO - Ahi o peioT · cégo é o que não 
oneT vêr. 
· O SR. PRUDENTE DE MoRAES FILHO - S. P.aulo resolveu .reprovar 
o ult imo decreto de \ n·orogaQão do ·sit io. Claro é, porém, que si f<Jsse 
posaive-1 ve.Tificar -se a hypothese admit tida pelo nobTe .Senador, para 
argumentar. hypothese ·que por sérios fundament<Js, reputei irrealiza-
vel , a polit ica paulista, não obstante a .sua decisão, impedida não esta-
l'Ía de deliberai' novamente. Tanto eTa iTrealizavel aquella hypothese, 

. que se realizou. A p rova ahi está na Mensagem ·aobre o sitio, on·de 
não ·se demonstra a exist.encia ou siquer a ameaça de c<Jmmoqão intes-
tina, requisito inconstitucionalmente imprescindiver paTa a decretação 
daquella medi da excepcionaL 

O SR. FLORIANN.O DE BRITTO - V. Ex. mie permitte• um aparte? 
O SR. ~RUDENTE DE M<lRAES FILHO- Poi.s não; com muito pra-

zer, a·dvertmdo apenas ao meu nobre collega ·que estou dand:O uma 
explicação pesaoal. \ 
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O SR. FLORIANNO DE BRITTO - Nessa tessitura. de amphibologia 
quê é o direito .constitucional ha muito·s tratadistas que opinam que o 
sitio ·é preventivo, mais do que repressivo. 

O SR. ·PRUDENTE DE MoR.AES Fruro- E' uma opini.ão respeitavel, 
mas que eu não acceito. No terreno ela doutrina tenho a liberdade ele 
divergir, e aa divergencias não me preoccupam. (A.p.a1·1f.es. ) 

Vê,· portanto, o nob.re orgão da imprensa, ao qual me venho refe-
Tindo, que infundada é a ·denuncia da contradicção que acredita haver 
encontrado. . . i~· . ' : ' r 

Commentando a oração do homado Senador paulista, no dia 
seguinte ao em que foi proferida, O P'(),iz mostrou tel-·a comprehendido 
bem e, po.r isso, não quiz se referir á hypoilhese· foTmulada na sua 
parte final. 

"Não tem razão o illustre .Senador Adolpho Gordo (disse 
então aquella folha), affirmando, h ontem, no Senado, que ao 
Paiz causou extranheza a ultima reunião política realizada no 
P alacio do, Governo de S. Paulo, de que re3ultou a deliberação 
da bancada combater a pro~·ogação do .sitio até 30 ele outubro 
futuro ; tanto essa l'eunião não nos causou extranheza, que, ape-
nas, pelo teiegrapho, tivemos della conhecimento, fizemos lig-eiras 
considerações sobre o espírito que suppuuhamos ter dictado o pro-
cedimento da política paulista em termos co.rdialiasimos, como 
sempre fazemos ao 1·eferirmo-nos aos illustres clirectoms da polí-
tica elo grande Estado. Informações que continuamo,s a .reputar 
fidedignas deixaram-nos impressão .differente, que não foi modi-
ficada, nem pela gentilissima oração do Sr. Gordo, nem pelos 
apartes pouco _ delicados do Sr. Alfre'clo Ellis. O primeiro clessea 
illustres .Senadores limitou-se a ap1·esenUL1' os funda rrventos que 
tem S. Paulo pam se oppôr á p1'orog,açio do sitio, aasumpto sobre 
o qual esta folha aindá não se manifestou." 
Faz O P aiz uma outra observação, que não d•evo deixar passar 

sem re•paro. E' esta: 
"As declarações do Sr. Glycerio e mesmo a.s anteriores do 

Sr. Adolpho Gordo podem deaagradar-nos sob o ponto de vista 
particlario, mas não nos alarmam .como ameaças latentes que se 
deduzem elas entrelinha·s do cliscur,so do Dr. Prudente de Moraes." 
F elizmente, para mim, Sr. Presidente, <>Ó elas entrelinhas, com 

visão do infinito alcance e perapicacia inegualavel, foram deduzidas 
tão alarmantes ameaças. 

A franqueza da minha linguagem, a simplicidade das minhas 
expressõe·s, positivamente não autorizavam ·a Ee deduzir do que eu não 
disse, cousa que se imagine que eu quize3se dizer. Digne-se O Pa-iz 
de lêr as minhas singelas :palavras, sem lhes emprestar .sig-nificações 
que ellas não teem, nem lhes intercalar outras e convence'l'-se-ha de 
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que nada annunciam de temível, nem mesmo contêm as "graves e com-
promettedora.s affirmações" que a.hi deparou. 

Em verdade, n:a.da disse eu de grave ou ·de compromette'dor. 
Repeti, porque se tornou necesaario repetir, a nota do jornal 

official do Partido Re1_)ublicano P aulista sobre as ponderad-as · deli-
berações por e·ste tomada·s, de continuar na mesma orientação até 
aqui seguida ; de ·concorrer para o rapiclo· andamento do processo de 
reconhecimento do P residente e Vice-Presidente d•a R epublica; dF 
se manifestar pelos meios constitucionaes contra a ultima ·prorogação 
do estado de sitio. · 

·Não sei me·.smo como· .se poderia esperar dos políticos paulista,s 
resoluções differentes dessas; como se poderia pretender que alteraS-
sem sua directriz; que não estive·ssem no propo.sito de concorrer para 
o rapiclo andamento do proce·ss'ó -ele apuração ela eleição presidencial ; 
tiUe concordassem com o ultimo decreto de prorogação do ·sitio por 
seis mezes, publicado na vespera: da abertura dos trabalhos do Con-
gresso, .que, ,em poucas ·hora,s, decretaria o sitio, si füase necessario, 
isto é, , si se verificassem, _ porventura, os requisitos exigidos pela 
Constituição para o emprego dessa excepcional e perigosa medida. 

O SR. FoNsECA HERMES - 'Parece ·que teria sido mais prudente 
resolverem suspendel-o. 

O SR. P RUDENTE DE MoRAEs FILHO - Como~ 
O SR. F o.NSECA HERMES - Depois de exame. naturalmente. I sso 

seria m~is pr-udente, parece. que condemn·al-o préviamente. 
O SR. PRUDENTE DE MoRAER FILHO - P are-ce-me que Jie.solver 

suspendel-o ou Tesolver condemn8l-o é a mesma cou.sa .. 
Era o que eu tinha a dizer á Camara, dado o ·costume que tenho 

de exnlicar os meus acto". as minhn.s palavras, a minha conducta. 
Permitta-me ainda, Sr. Presidente. que, aproveitando esta oppoT-

tunid ade, eu conclua fazendo uma observação de ordem puramente 
jurídica .sobre o ultimo decreto de prorog-ação do e·atado ele sitio. 

O SR. FLORIANNO DE BRITTO - 'V. Ex. estava no teu eno da 
Gxplicaç.ão pe.ssoal ... 

O SR. P RUDENTE DE llfoRAES FILHO - E emitto agora apenas 
uma op1mao jul'idica. 

Quando se falia em constitucionalidade de88e act0 do fiovern0. 
ouve-se logo em Tespost.a - " é um::t prerogatíva do Presidente• da 
Repul1lica decretaJ' o sitio, na alJ sencia do Congre3so" . 

J ·á aqui se disse i &So em .discurso, já aqui se l'epetiu isso em 
aparte .. . . , 1

• i' ' 

O SR. FLORIANN.O DE ~RITTO - E' o 'quie declara a Constituição 
Republicana. , 

O SR. PRUDENTE DE MORAES F ILHO - .. . como si .da .simplea 
fa.cuMade eonstitucional de decretar o sitio resultasse a ' constituciona~ 
1idade de todos os si tios decretados. 
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Não, ST. Presidente. Não ba,ata o poder de usar de.ssa medida 
para ·gue ella se use . á vontade ou se abuse. Meio exc~v.cional de 
defesa das instituições ou da Patria, seu emprego só se legtt:uma dadas 

· as circumstancias previstas pela Oonõtituição. Fóra dos casos ·de 
commoção intestina ou aggresaão estrangeira, é sempre inconstituicio-
nal o estado de sitio, quer seja elle decretrudo pelo· Congresso, quer 
seja pelo Presidente da Republica. 

A inconstitucionalidade do útio vigente, portanto, não resulta 
da falta de poder ... 

O SR. FLORI.A.NNo DE BRITTO - Só ha um poder, na ausencia do 
:Congresso, para ajuiz·ar do perigo, e esse é o Executivo; o Leg·ülla-
tivo conigirá os abusos que acaso haja. 

O SR. PRUDENTE DE MoRAES FILIIO - . .. mas sim, da: falta Ide 
motivo legitimo, da ausencia dos requisitos constitucionaes. ('lJ!Iwito 
bem"; muito bem.) 

O Sr. Pre·sid·ente Acha~se sobre a Mesa um Tequerimento 
que vae -ser lido. 

E' lido, apoiado e posto em discussão o seguinte requerimento: 
Sendo de urgente necessidade occupar-se ·O Parlamento do decreto 

dó Poder Executivo que prorogou por seis mezes o estado de sitio 
em diversos pontos do territorio nacional, e não o sendo menos a 

apuração da eleição presidencial de 1 de março 
R·cquerknento ultimo, no.s termos do § 1 o do art . 47 d-!1 Consti-

tuição, Tequeremos que a Mesa da Oamara ·seja 
autorizada a entender-se -com a Mesa do .Senado no -sentido· ele as 
duas Oamaras realizar~m ·sessões extraordinarias, em horas differentes 
da-a do Congresso, afim de deliberarem sobre aquelle de-CI·eto. 

Sala da-s Sessões, 16 de maio de 1914. - OandiW.o Motba. 
Alb-e1·to Sarmenlio . - Palrri0im R'ipprw. - Almolpho· Azev'e;do·. 
Costa Junior. - Buen.o de Andrada. - RodrigU!es Alv~ Filluo . 
José Lobo. - V.aZois de) Oo;siYro. - Prud..ente de lYiorae;; F·illvo. ----<~ 
Pedro JJ1o,ac.yr. - Octavio Mangabeira. · 

Encerrada a discussão. E' Tejeitado o requerimento. 

O Sr. Pedro. Mo-acyr (pe1~a ordJem) - Requeiro v.eriücação da 
-votacão. . · •4' •• ~r 

,Procedendo-se á verificação da votação, reconhece~se . terem . vo-· 
tado a favor 45 Srs. Deputados, 23 á direita e 22 á esquci-da; contra, 
84, 46 á direita e 28 á esquerda. 

Rejeitado o requerimento. 

O Sr. Joaquim Pires ('~) (pam uroo .explicação pessoaJl) -
A alta consideração e est-ima pessoal · que dedico ao illustre repreoon-

(*') Ei!tte discurso não foi revli;to pelo orador 
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tante de S. Paulo do qual, data v'enlia, declino o nome, o Sr. Prudente 
de Moraes, forçam-me vir a esta tribuna explicar um aparte que dei, 
por occasião do .discurso de S. Ex., procurando ju·atif.icar a sua atti· 
tude política em contraposição á assumida pelo illustre Senador .A.dol-
pho Gordo. Sr. Presidente, V. Ex. sabe quanto cultivo a urbanida'de 
para com os meus collegas . 

. Não tive, absolutamente, a intenção de magoar S. Ex., quando 
tentava cotejar a situação do actu·al sitio com aqueUa em que se achou 
o respeitavel cidadão, Dr. Prudente de Moraes, que presid-ia os desti-
nos da Republica em 1897. 

Affirmava o nobre Deputado que a situação actual não era de 
uma commoção intestina e interrompi-o, dizendo: "Tal como em 1897." 

O SR. PRUDENTE DE MoRAES FILHO - V .Ex. não se lembrou de 
outros sítios, foi recordar exactamente es-ae! 

O SR. J O.AQUIM PIREs - Não vejo ein que po-ssa isso ferir e 
magoar S. Ex. e diminuir o grande valor do illustre varão, de quem 
o no·sso collega é digno filho. Era e·ssa explicação que devia ao meu 
illustre collega e á Oamara, pelo muito respeito que tenho a essa illua-
tr-e corporação. 

O SR. PRUDENTE DE MoRAES Fr;r,no - Agradeço muito a V . Ex. 
essa explicação. 

O SR. J O.AQUillf PIREs - :Aproveito o ensejo para concluir as con-
siderações que vinha fazendo na ultima sessão, em respo,sta ao illustre 
Deputa·do, Sr. Mauricio de Lacerda. 

"A série d·e conaiderações que ia fazendo, qua.ndo tive de 
interromper meu discurso, era de ordem .a provar: 

Que o desrespeito pela pessoa do Chefe do Estado, dos mem-
bros do Poder Legisla ti v o e mesmo do J udiciario, pela licenciosa 
li!JJerdade em que vive a impl'ensa e pela falta de compo-stura que 
se nota no Parlamentf?, _são a:a causas predominantes dessa situa-
ção de pronunciamentos em que se encontra a Republica; 

Que o estado ·de sitio, decretado em virtude de um desses pro-
nunciamentos, o mais grave, no meu entender, porque teve origem 
na indisciplina de officiae,s elo Exercito, que pediam a uma cor-
poração militar o apoio de que. càreciam para a subversão da 
ordem publica, corroborada pela acquiescencia dispensada por um 
grupo de officiaes gene'l'aes e ·superiores ·do Exercit-o, sedentos de 
poderio e mando, está, por tal, plenamente justificado; 

Que, finalmente, como representante directo do poder civil, 
que é o povo, inimigo por índole do,s pronunciamentos militares, 
certo, em absoluto, que ellea Tedundam sempl'e em beneficio de 

. seus promotores e, ainda mais, que, ·sob o pl'etexto de· manterem 
o irriperio da lei, só procuram estabelecer uma .situação revolu-
cionaria, que, na hypothese, ·certamente·, não reconheceria a elei-
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ção de 1 de maio, e, portanto, no caso de victoriosa a mashorca 
de 4 de março ultimo, e,staria a Nação entregue ao governo· dos 
mashorqueiros, não trepidei, um in&tante, em -collocar-me ao lado 
do Governo legal, prestigiando-o com o meu apoio legal e desin-
teressado, porque, outro interesse não tinha que a manutenção 
da fórma 1·epublicana fe•dera:tiva, pela qual venho. Íne batendo, 
desde Floriano." 
Mas, Sr. Presidente, em tão alto conceito tenho a pureza dos sen-

timentos republicano,s d-o illustre Sr. Mauricio de Lacr.rda, que não 
trepido em affirmar que S. Ex., na Presidencia da Rr.publica, ante 
oa acontecimentos do Club Milita.r, mo,tiva.dos pela consulta forrou~ 
lada pela guarnição· do Ceará, outro proceder não teria, certamente, 
tido que o que teve o brioso soldad-o que superintende a direcção admi-
nistrativa da Republica. 

Cotejand-o, Sr. Presidente, as situações em que ·se encontraram 
o,s Srs. Prudente de Moraes e Rodrigues Alves, cheguei á conclusão 
de ·que não meno•a grave foi a situação que determinou a decretação 
do sitio pelo Sr. Marechal Hermes. O attentado á pessoa do Chefe 
do Estado é, na Hespanha, na Italia e em algum tempo foi em França, 
um facto sempre esperado e previsto, sem que por tal julgassem aquel-
las nações neces-aario o estado de sitio permanente. 

O levante da Escola Militar não se Tevestiu, absolutamente, da 
gravidade dos acontecimentos que determinaram a ultima decretação 
do sitio. Sr. Presidente, a situação actual vinha de ha muito tra:ba-
lhada na imprensa e no Parlamento, nesta e na Camara. Alta da 
Republica; a Tevolução eTa acomelhada e foi a.qui proclamada. 

N o·a quarteis, o.s empreiteiros de mashorcas distribuíam boletins 
sediciosos. Os monarehistas encapotados, pescadores de aguas turvas, 
já insinuavam a suhstituição do ' regimen, preconizando melhoTes dias 
sob o governo •de um príncipe, cujo manifesto era objecto de eapecial 
menção, na ordem d-os nossos trabalhos. Emfim, Sr. Presidente, a 
conspiração era latente em todos os arraiaes opposicionistas. E' bem 
de vêr que os golpes se dirigiam de preferencia contra aquelle que 
se fizera o defensor intemerato do regimen. Era necessa1·io impopu-
lari.tal-o; e, então, fizeram-n'o responsavel pelo que a phantasia 
doentia da época, pela concepção ed\.1cada nà escola cinematogra-
phica ·dos Ponsons de Terrail , podia crear em um meio em que só ·se 
não <Crê no que é favoravel ao Poder Publico, que todos, inconsciente-
mente, procuram derrocaT, pelo prazer unico de vêl-o enfraquecido, 
humilhado e supprimid-o . 

.Si o Sr. Ruy Barbosa fosse o successor do Marechal Hermes seria 
victima dos mesmo·s apodos, do.s mesmos ataques, porque o mal está 
no temperamento innato do povo desta Capital. O jornal que não 
ataca, que não explora os factos sensacionaes, como o cinema que não 
expõe fita.s horrivelmente dr.amaticas, não obtem successo algum. 
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Assim, o .Sr. Pinhei·ro Macha!do passou a ser para essa or.dem .de 
doentes o Tesponsavel poT todos o,s males da Republica. · 

. Sr. Presidente, não considero pathologicamente o Sr. JYiauricio 
de Lacerda no numero· dos indivíduos a que me venho r•eferindo; eis 

·a ra:t:ão por que não me surprehendeu vel-o ·affirmando que, embora 
. xepute o Sr. Pinheiro Machado um homem superi01·mente de bem, 
não póde seguil-o, porque oa seus proce.ssos não lhe agradam abso.lu-
tamente ' . . I '' I&• vilJ ' .ti':·\)}_ il! · ~l r4'1f~ 

a I ' Jj 1 ~ • .~· ~-l; 1 (.~iJ tP 

O Sr. Mauricio de Lacerda. é um civilista a seu genero; bateu-re 
com inexced·ivel denodo pela candidatura "militar" hermista; foi inte-
merato, ardoroso como ninguem. Acompanhou o Marechal no& pri-

. meiros dias do seu Governo, emprestando sua co-participal(ão á.s depo-
sições que ·se deram no Rio de J aneiro, Bahia, Alagôas, Pe:;'llam~uco, 
Ceará e Pará; as tentativas emprehendida:a na P arahyba, R10 Grande 
do Norte, Piauhy, Amazonas e, porque não dizel-o, S. P aulo; todas 
ellas feita'! com grande gaudio d·os " fienlentes dJe mOISqueteÚ'O'S" para 
quem o Sr. Hermes era um ídolo e o Sr. Pinheiro Machado o ultimo 
dos homem ; pois bem, mudaram-se os tempos. O Sr. Hermes compre-
hendeu que não devia prestar a sua autoridade de Chefe da Nação, 
o prestigio .de que sempre gozou no paiz, em nome do qual era feit á,' 
por alguns dos seus Minist ros,. á sua revelia, a política chamada da 
derrocada das olygar<!hia~, e l'esolveu pôr um termo a e3sa bacchanal 
de sangue; foi o sufficiente para, ele idolo que era, tornar-se o exe-
crando a quem se regateiam as mínimas virtudes, contra quem se 
·a·ccumulam toda1'l as injurias e do0'stoa. 

E'' o homem da casa de chave de ouro, da ilha Francisca, <Ia prata 
'allemã e do nickel pequeno. 

· Mas, Sr. Presidente, quem como eu acompanhou de perto este 
·ca$o, o do offerecimento do predio da rua Guanabara, e sabe de todas 
ás minuciosas circumstancia.s que obTigaTam o •ST. Maroechal a ser 
o dêtentor occasional daquelle immovel, lhe fará a justiça de xepu-
tal-o um cidadão digno sob todos os pontos de vista. Não me deterei 
em relRtaT a hist oria intima desse acontecimento que teve origem na 
proposta feita pelo •Sr. Florianno ·de Britto , ao tempo em que era 
·:solemnizado o primeiro anniveraario do actual GoveTno, pal'a que 
fosse offerecid.a ao Mar-echal, depois que deixa.sse o podeT, a casa onde 
elle sempre habitou. "quaríe~-genenaJl da carnpanh'a ciJintm o Civi-
lisrrvo", na phrase daquelle Deputado, e adquirida por subscripção 
popular em que não fossem admittidas contribuiçõe3 superioTes a mil 
réis; nem Telembrar a entrega do predio feita de-poi.s da mais forte 
xelutancia em sua a-cceitação, obtida graças .aos bons officios do 
Sr. GeneTal Silva Pessoa, e sob condição de que jámais ·aeria inte-
grado a seu .honrado patrimonio, mas tão sómente s'eTViria em vida de 
seu fil)lo Deodoro, de asylo onde pudesse seT tentada a cUTa da enfer-
midade,_ pelÇ> · mesmo seu filho adquirida noa sobresaltos .da campanha 
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presidencial. Sei m,esmo que o Marechal Hermes cogitou de alli fundar 
unia casa de caridade sob a direcção da irmã Paula, idéa essa affas-
ta·da temporariamente, attendam bem pelas razões expostas; porém q:Ue 
ainda hoje perdum integra e immutavel como preoccupação bemfazeJa. 

Nós outros que de perto a·companhm;nos o desenrolar desses fa·ctos, 
a que o S:r. Mauricio não póde ser extranho, sentimos ?om. agrura 
as invectivas atiradas contra a nobreza de .seu gesto malS d1gno de 
admiração e :resueito. que de injurias e baldões. 

Sr. Presidente, tambem teem sido embotado.:; os golpes contra elle 
desferidos em todas as outns accuaações. A ilha Francisca, ainda ha 
bem 'pouco trazida .para o Parl:amento como pedra de escandalo, deu en-
sejo á uma carta do Almirante Mattos, transcripta em toda a imprensa 
desta Capital, em que ·se prova o açodamento com que são despo·aadas 
as mais ab,surdas aleivosias, sempre que são engen:dradas contra os 
detentores do poder publico ou contra aquelles que teem alguma 
somma de responsabilidade no regimen. O nickel e a prata de refugo, 
subtrahidos, · ao tempo da administração J acques Ourique, da Casa 
da Moeda, tambem vão ter a ,sua cele·bridade, pois já foi lido o reque-

, 1·imento em que o nobre Deputado pelo. Estado d'O Rio annuncia mais 
e·ste escandaloso escandalo. A prata mal cunhada e o nickel pequeno 
vão ser escripturadoa no passivo presidencial, embo1··a o Governo 
tivesse punido, os peculatario,s que os puzeram em cir-culação. 

Já o saudoso AlencaT dizia que a "maledicencia é a pimenta so-
. cial" e eu com ·a devida venia accrescentarei que, para nós brazileiros, 
por abuso ou 'defeito de origem., as comidas teem que ser sempre 
bastante apimentada,s para que o appetite se desperte voraz. 

E sinão vejamos : Ootegipe, o maior estadista do ImpeTio, foi o 
homem das popelines; João Alfredo, o redemptox dos captivos, o dos 
Loyna; Ruy BaTbosa, a aguia de Haya, soffreu duros golpes quando 
Ministro da Fazend·a do Governo Provisorio; Oam,pos Salles, o restau-
1·ador do nosso credito, ·passou por contrabandista; Sebastião de La-
cerda, um dos caracteres mais puros que ·conheço, homem de prob~dade 
immaculada, tambem foi victima da sanha dos diffamadores. Entre-
tanto o tempo encarregou-se de rei,vindicar para os me.smos a honra 
impoluta que sempre cultivaxam. 

Sebastião de Lacerda deixa o Governo do Sr. Prudente de Moraes 
que pretexta uma confexencia para não recebei-o - vae par~ a su~ 
modesta pr·opriedade na estação do Oommercio, á semelhanca ·do gra:nlde 
Washington na Virgínia, fazer o commercio das flores e, das fructas. 
E' ~que para elles como para ·O Imperador Romano re,signatario· "os 
esp1nhos das 1·osas eram menos du•ros que os da corôa". 

Alli, foi encontrai-o o Marechal Hermes e conscio de suas vir-
tu~es, do seu valo.r, do ,seu saber proficiente, elevou-o ao Supremo 
Tl'lbun~l Federal, onde honr-a com desusado ·bTilho a magistratura do 
meu pa1z. 

lt . 



Amanhã a poster.idade, smao nós mesmos, faremos jll'atiça ào 
·Marechal . Hermes da Fonseca, qué passará á histeria como :um aol- ' 
dado irQ.poluto e digno da Republica Brazileira. 

O Sr. Bueno de Andrada (*) (movimen.to de attenção) -
E' por impulso méraménte individual, Sr. Presidente, que ·agito agora 
uma questão, sem duvida, de certa importancia. 

Essa declaração preliminar é indispensavel para .que sobre mim 
cáia inteira responsabilida!de do acto que pratico. 

Honro-me em estar ligado .á política domin-ante em todo o E.stado 
de S. P aulo; mas quem falla neate momento é simplesmente um 
Deputado republicano, impellido por idéas republicanas. 

O assumpto que trago para debate é este: 
Na vigencia do estado de sitio, infelizmente corrente, foi preso 

e mais tarde solto o jornali.sta José Eduardo Macedo. Soares. 
Deste cidadão recebi a carta que passo a lêr: 
"Caro amigo: - Na ·se.ssão de s·abbado o. feroz proprietario do 

Senado negou admittir que D Sr. Senador Leopold·o de Bulhões lêsse 
da tribuna o depoimento que remetto. 

O Sr. Pinheiro Machado allegou que· a leitura era de , artigo com-
mentando e atacando, em linguagem violenta, actos do Governo. 

Ora, não &3 trata de artigo. T;rata-se de depoimento que um indi-
viduo pre.so dur·ante 55 dias, sem te1· tido explicação dos motivos de 
sua prisão, sem ter sido qualificado nem interrog·ado, nem referido 
em inquerito, vem presta r perante o Congresso N acionai, no momento 
em que este poder da Republica se· occupa, segundo o preceito consti-
tucional, de julgar o -aitio decretado pelo Presidente da Republica. 

E ' evidente que um depoimento que é ao mesmo tempo um pro-
testo não está adstricto ás normas u.suaes da linguagem parlamentar. 
· 'Ü meu depoimento não é grosseiro nem insultuoso. Narro o que 
vi, discuto os factos nos quaes estive envolvido. O meu depoimento 
é um instrumento -de justificação legal e não é um documento parla-
mentar -na significação usual desta expressão. 

Já p1·ocu~ei reparação no 1Supremo Tribunal para a coacção que 
soffri na minha liberdade de locomoção e para a que soffr<J nas mi-
n·ha·s liberdades de pensamento e de profissão. O Supremo Tribunal 
apontou o Congresso como o juiz constitucional das violencias que 
alleguei. E', pois, necessario que este juiz ouça os accusad·o,s e tome 

( *) Discurso :pro-ferido n!l- hora do e'Xpedlente. 
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os depoimentos antes de approvar 03 ac~O·S _do G?v~l'no. Peço que .o 
illustre amigo propon.ha a inserçãe no Dwrw Off'/,C'/,a:l do _meu depol-
mento. Si a Camara recusar, como o fez o culto· e mtell:gente esta-
dista que preside o S8nado. ·2U vcltarei ao Supremo Tnbunal. Do 
muito attento admirador, J. E. de Jl!tacedo Soarres." . 

Como vê V. E'x., como acaba de ouvir a CamaTa, a carta. do lllus-
tre jornalista é redigida em termos elevados e impõe á Camara a 
solução de um problema de ordem moral. 

. Que deaeja este cidadão brazileiro? 
D epôr, como parte, como victima, como accmsado no processo 

que, em virtude de disposições constitucionae.s, procede o Co.ngr~s.so 
para apurar a verdade sobre factos e actos do actual esta-do de sitw. 

·Pede elle uma p1·ovidencia que moralmente nunca foi negada em 
Tribunal algum ele nação civilizacl·a. 

O SR. FoNsECA HERMEs - Nos tribunaea de Justiça; não nos 
tribunaes políticos. 

O SR. BuENo DE ANDRADA - Elle aspira .ser ouvido; quer que 
se apure a verdade ... 

O SR. VICTOR .SILVEIRA - Que reclame . 
. O SR. BuENo DE ANDRADA:__ ... e nunca se negou a um accusado 

o direito ele defesa, a uma victima o direito de perguntaT por -que é 
op.primida. 

Desde os mais Temotos tempos da antiguidade o direito de defesa 
é aagrado para aquelles que querem defender sua integridade indivi-
dual no meio social do .seu paiz. 

Vou enviar a V. Ex. -o depoimento deste accusa.do, pedindo a 
remessa á Oommissão de Justiça, ·que está abl'indo inquerito sobre os 
actos praticados pelo Poder Executivo na vigencia do estado de sitio. 
Pal'ece-me que não .se póde recusar ·absolutamente ouvir um dos inte-
ressados na questão. E' evidente que até agora esta Commissão só 
ouviu uma daa partes. Pelo art.· 81, ;§, 4° da <Constituição, é o Con-
gresso investido elo poder supTemo de julgar o·a actos praticados durante 
o estado de sitio pelo J'oder Executivo e até promovel' a punição dos 
culpados, pelas violencias commettidas, caso haj a, quando ahi se diz 
que serão reapo·nsabilizadas a.s autoridades que exorbitaTem em suas 
funcções, praticando actos não permittidos pela Constituição. Esta 
disposição constitucional investiu de tal poder o Congresso que e·ate 
pôde promover até a l'esponsabilidade elo Ohefe do Poder Executivo; 
portanto, o proprio Chefe do Po·del' Executivo e seus agentes são 
partes responaaveis na contenda. 

Sr. Presidente, pelo parecer publicado, vê-se que até agora não 
foi ouvida uma parte interessada na questão. Como base de estudo 
apparecem, apenas, a Mensagem do Presidente da Republica e oa 
relatarias doa -delegado,s, funccionarios que poderiam ser l'esponsabili-
z;a-dos, e mais nada; portanto foi ouvida, apenas, uma parte. 
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E? justo, é equitativo? Não· será .attentatorio aos princípios de 
justiça, não será ty.rannico, oppress-or e. despotico não ouvir ·o depoi~ 
mento dos outros? 

O ~sr~ . H.APHAEL PrNHEIRo - Então tod.os os outros julgamentos 
de sitio foram despoticos. 

O .SR. ÜANDIDO MoTTA - Nos outros casos, quem apresentou 
depoimentos? 

O SR. JAcQUEs OuRrQUE - Nós, oppo.sicionistas. 
O SR. OA;r-mrno MoTTA - lYias pediram para ser ouvidos? 
O SR. J ACQUEs OuRrQUE - I sto não. 
O SR. ÜANDIDO MQTTA ~ Trouxeram documentos? 
O SR. JACQUES OuRIQUE - Trouxemos documentos. 
·O S1~. BuENO DE ANDRADA - Estou appellando para os sentimen-

tos de justiça desta Oamara, para. as convicçõe.s Tepublicanas do.> repu-
blicanos aqui presentes, de um grupo ou de outro e pergunto-lhes:· 
é justo que, paTa julgar o estado de sitio, se ouça unican;1ente uma 
parte, quando a outra parte se apresenta par a depôr tambem? 

O ' SR. :NIA uRre r o DE LACEl<DA - Na Oommissão de Justiça a 
maioria nega-se a trazer ao conhecimento da Oamara os documentos 
que serviram de base par a a cópia dos relatarias que documentarão o 
julgamento do sitio, alguns como o desse infeliz General Marques 
Porto, que •.>e atreveu a denominar-me de deso·rdeiro. 
·· O SR. BuENo DE ANm~ADA - O problema que exponho á Oam,ara 

é um pro,blema de equidade, · de justiça e até mesmo de• decencia 
social. E'm sua defesa. o Sr. Macedo Soares :recorreu a todos os meios. 
Foi á imprensa, estava trancad-a pela censura policial; foi ao Tri-
bunal de Justiça, este apontou-lhe a O amara; vae ao Senado, inter-
rompem a leitura, por julgarem (bem ou mal, não estudo a questão) 
inconveniente a publicação de seu depoimento. 

Agora, como ultimo recurso, offerece elle, por meu intermedio, 
documentos á apreciação, ao estudo, ao· exame daquelles que estão 
incumbidos de fazer luz sobre o.s factos. Oonio recusal-os? Qual a 
paixão política tão ardente que empane as noções de pTincipio·a sa-
grados de justiça e equida.de em que se firma esse pedido? 

Ainda m,ais, Sr. Pre:sidente, trago outros documentos para escla-
l'ecer o a·asumpto, em outro ponto. ' 

No parecer elabo-rado pelo relator da ·Oommissão de .Constituição 
e Justiça, n ó qual ·se acham incluídos os relato rios, não .apparecem 
no rol dos ]_)resos os nome.s de alguns cidadãos, que e·3tiveram detidos, 
se!ll culpa, sem formação de inquerito e que foram presos e soltos, 
sem que taes facto3 constem de documento official. On, isto não é 
1·egular . 

. De mais a mais póde, no futuro, dar origem a -dissabores por taes 
presos não merecidos. 

E' notorio que elles foram encarcerados. Mas nada ·constando 
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officialmente, referente ·ao motivo dessa pnsao, como po-derão elle;:; 
provar que foram presos políticos e não criminoso.s communs? 

A prisão política é a mais das vere~ ~oru:osa par~ os padec~nte~. 
Esta Camara está re-pleta de antígo·s priswneuo.s, detidos por fideli-
dade a suas crenças, sem que isso ~hes macule a boa fama. . 

Ora, tendo os potentados da actualidade aprisionado varios cida-
d·ãos, sem publioar seus nomes no rol do·s implicados em lutas pox 
idéa-s, sobre elles eternamente recahiriam suspeitas offensivas. 

Isto não é leal, não é correcto, não é nobre. 
Para evitar á Historia da Republica essa m.acula tambem envia-

rei á Commissão de Justiça a lista de cidadãos aprisionados nos 
ultinios mezes, por , motivDs políticos, e que não constam da 1·elação 
enviada pela Policia á Camara dos Deputados. 

Eil-a: 

RELAÇÃO DOS PRESOS CIVIS NÃO MENCIO·NADOS NA LISTA APPENS.A. AO. 

RELATORIO DO 3° DELEGADO AUXILIAR, DR. FRANCISCO MENDES DINIZ, 
SOBRE OS SUCCESSOS DO SITIO : 

E' a seguinte: 
" •Coronel Joaquim da Costa Souza, consul da Holland·a em For-

taleza e Secretario da Fazenda no Governo ·dD Coronel F ranco Ra-
bello., Preso e recolhido á sala dos agentes n-a Chefatura de Policia 
e tramfeTido depois para a Casa CLe Detenção. 

Coronel Emílio · Sá, veTeador municipal em F-ortaleza, Tecolhido 
á Chefatura de Policia, transfeTido depois para a Casa de Detenção. 

Dr. Arthm Cyrillo, Deputado E stadual e :red;actoT do J,ornal dJo 
C'e.a,rá, preso e recolhi(j_o á sala d-os .agentes da Chefatura de Policia,, 
transferido depois paTa ·a CasaJ de Detenção. 

U1·bano Montenegro, men-or de j,_ 7 annos, empregado no commer-
cio de Fort.aleza, preso e incommunicavel na Casa de Detençã·o, posto 
em liber~ade depoi·s .de mais de 30 dias; sob condi:ção de ausentar-se 
desta Capital. 

Dr. José Augus-to de Carvalho Mello, delegado de polici-a em 
Fortaleza, recolhido á sala dos agentes da Chefatura de Policia, do 
dia, 10 até o dia 30 de março, tmnsferido depois para a Casa de 
Detenção. Posto em liberdade foi n-omeado delegado de policia em 
J anuaria, Esta·dü de Mina·a Geraes. 

Dr. Thomé Reis, reda:etor d' O I rnipa,rcva,l, preso no dia 24 de 
abril, recolhido ao estado~maioT do 5° batalhão da Brigada Policial, 
transferido depoi•s para o estado-maior do 4° batalhão da mesma Bri-
gada. 

Dr. Leal de •Souza, •secretario da Careta, preso por mais de 27 
dia:s, transferido successivamente da Chefatura de Policia para bordo 
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9,o destroyer R-io Grande do N o·rte e depois para o estado-maior do 
·5° batalhão quartel da S.aúde, Brigada Policial. . 

Dr. R~berto de Macedo Soares, redactor d'O Imparc::ia!t ' preso 
no dia 24 de abTil, Tecolhido á Chefatura de Poliáa, transferido. ,de-
pois paTa o estadO'-maior do 4° batalhão da Brigada Policial, qua.rtel 
dos BaTbonos. 

Luiz Augusto de Miranda, 1 o escripturario da Estrada de Ferro 
Central do Brazil e chefe da revisão d'O Pwiz, preso e recolhido á 
Casa de Detenção. 

Manoel Justo de J esus, continuo d'O Imparcval, p1-eso e recolhido 
. ao deposito de presos na Chefatura de Policia. 

Braz Lauria, commerciante nesta Capital, com estabelecimento 
'de jornaes e Tevistas illustndas, preso e recolhido á Casa de Detenção. 

Alfredo Coelho da 'Silva, 1 o eacripturario da Estrada de FerTo 
Central do Brazil, preso no re.staurante do P.alace.JOlub, quando con-
veTsav& com o representànte do Estado de Minas, .Sr. Irineu Machado." 

Como sabe, como vê V. Ex., Sr. Presidente, esses nomes não 
apparecem nos documentos ·sujeitos · ao exame do Oongre.ssn. 

V. Ex., Tepublicano de convicções, democrata de antigas crenças,· 
não póde1 não deve pactuar com tal omissão, com tal despotismo: 

V ou enviai" esaas provas á Comniissão de Justiça, por intermedio 
da Mesa da 'Camara. 

Confiante o faço. Tenho certeza de que essa assembléa, presidida 
por um republicano consciente, não levantará obstaculos a que sejam 
arrolada-a todas as viétim.as e ouvid-os todos os depoimentos. O con-
trario seria volta1· aos tempos barbaros, seria esquecer de normas 
consagradas pm· todos os povos cultos, seria apostasiar principio·a 
sagrados de justiça e de equidade, para satisfazer impulaos de peque-" . . -nma-a pa1xoe.s. 

'Sr. :Presidente, eTitrego á vossa co.herencia Tepublicana a sorte 
desse:s documentos. (Muito brom; muito bem.) 

O Sr. Fonseca- Herme·s - ·Peço a palavra pela ordem. 

O Sr . . Presid1ente (para, o Sr. Bu.eno de Andraita) - V. Ex. 
' pede a impressão desses documentos? . 

O SR. BuENO DE ANDRADA - Não, peço a V. Ex. que o.s faça 
pre·aentes á Commissão de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE- Ne-ste caso eu devo lembra·r ao nobre Depu-
ta:do que esses documentos não devem transitar pela Mesa. O aTt. 75 
do Regimento diz claramente: 

"E' permittido a qualquer Deputado assistir ás sessõeo das 
· Oommissões, discutir perante a.s mesma·s o as-sump.to ou envi·ar-

lhes qualquer expo·sição ou esclarecimento, por e•scripto, e propôr 
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emenda,s, as quaes poderão fundamentar per eacripto ou verbal-
mente." 
Desde que isto é um direito do nobre Deputa·do, parece-me que 

não é p1·eci.Ra1 .a intervenção da Mesa. 
O SR. BuENO DE ANDRADA - Agradeço muito as palavras de 

V. E'x., julgando isto um direito meu. 
O SR. PREsiDENTE - E' o Regimento· que assim determina. 
Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Deputado Fonseca Hermes. 

O Sr. Fonseca. Herme·s - Desisto ·da palavra, Sr. Presidente, 
porque eu a tinha solicitado justamente para lembrar essa disposição 
regimental. 

•SEISS,!i.O DE 25 DE M,AJ.O 

APPROVA OS ESTADOS DE SITIO DECLARADOS PEiiO GOVERNO; COM VOTOS 
EM SEPARADO E SUBSTITUTIVOS DOS SRS. ARNOLPHO AZEVEDO E 

PEDRO MOACYR 

O Sr. Presidente da Republica, por Mensagem da data de 9 de 
maio corrente, submette ao conhecimento do Congresso N acionai os 
decretos sobre o estado de sitio, paTa uso das attribuições que ao Don-

gresao confere o n. 21 do art. 34 da Constituição 
P.areeer F ederal « o.s faz acompanhaT dos documentos que 

demonstram as medidas de excepção tomadas pelo 
Governo. 

Tae,s decretos são: 
O de n. 70.797, ampliando a medida ao Estado do Cear á; 
O de n. 10.796, de 4 de março do correnté anno; 
O de n. 10 . 835, de 31 de maTço ; 
O de n. 10 .8-61, de 25 de abril do corrente anuo, que pro roga o 

sitio até 30 de outubro de 1914. 
A attribui ção a que se TefeTe o n. 21 do ar t . 34 da Constituição 

Federal é a ·aeguinte: 
"Approvar ou suspender o sitio que' houver sido declarado pelo 

Poder Executivo ou seus agentes respons.aveis na alisencia do Con-
gresso." 

Tem-se d·iscutido largament-e o ·3entido deste final do n. 21 do 
art. 34 da Constituição, opinando entre outros o illustre João Bar-
balho que "a competencia para approvaT ou não o.s actos administra-
tivos do Poder Executivo durante o si.tio não está, nem explícita, nem 
implicitamente, em nenhum dos artigos da Constituição". (J. Bar-
balho - Const. e Commentarios, pag. 123). Assim opinou o Senador 
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Gome-a de Castro no Senado (duas orações Doc. Parl.). E assim 
pensa o humilde Relator, como já disse, discutindo o ultimo sitio, 
de 1910; não havendo meios de inferir, de ·qualquer artigo da Consti-
tuição, que o Congresao tenha recebido da lei basica tal prerogativa. 

Demais, fôra ella perfeitamente anodyna, deante da expressão 
cla'ra do § 4° do art. 80 da referida Constituição, que ·determina: 

· "As autoridades que tenham orde:o.ado taes medidas são respon-
saveis pelos abuso a commettidos." 

Supponha-se que o Congresso, po1· simples resolução politica e 
só por manifestar' solidariedade com o Presidente da Republica, como 
tem occorrido quasi ·.sempre, approva actos exorbitantes, attentatorios 
do direito de pTopriedade, homicídios de· hediondo feitio, pratica.dos 
poT subalternos, e que venham de envolta com o.s actos do sitio. 

E staTão, pOTventura, os criminosos de direito commum desafo .. 
rados dos juizoa ordinarios, tornados irresponsaveis ciyil e criminal-
mente em virtude da approvação polít ica d·os actos do sitio? 

Estarão ros espoliados no .seu patrimonio desapossados do direito 
de, perante o Po•der Judiciario, reivindicar ·auas propriedades, unica-
mente porque o Congresso votou a sua solidariedade politica com o 
Poder E xecutivo? 

Se, porventura, agentes do Executivo, por vingança pessoal, 
exorbitando . dos poderes do sitio, houverem malferido, violado, rou-
bado e· nas mensagens houve'l' refeTencia .a taes actoa como do sitio, 
e\starão os responsaveis immunizados pela approvação generica do 
Congresso ou deveTão TepetiT a:qu,illo de que indebitamente se tive-
res api'opriado, e terão de purgaT no caTcere os crimes de que ·se tive-
Tem feito responsaveis ? 

Ninguem ousará, com proveito, oppÔT . tal excepção pe•remptoria 
dean te de qualquer tribunal e, si o ousar, della não póde tirar defe·-· 
rimento. 

Ora, se tal approvação não póde valer, paTa exculpar os respon-
saveis, nos te'rmoa declarados da Constituição, si não accrescenta di-
reito algum, é inexpressiva, inutil. 

Além de não 'encontrar apoio nos textos . claro.s, insophismaveis 
da lei principal, que dá pode'res para appro;var ou suspender o sitio, 
e não para approvar os actos do sitio, tal pratica é inocua: ·.não <fiá 
nem tira direito nenhum; não garante a irresponsabilidade a ninguem; 
tem apenas o feítio de uma .solidariedade parlamentar. 

O proposito do· legislador, deteTJUinandü que " logo que se reunir 
o Congresso, o Presidente da Republica lhe relatará, motivando-as, 
as medidas de excepção que houverem sido tomadas", foi o de ter pre-
i)Bntes ao OongreBso N acionai os actos praticados, por que se verifique 
si o P .resident.e, por, abuso.s contra os direitos individuaes, incorreu 
em impeachmJent unica acção judiciaria que tem o Congresso ·aobTe 
o Presidente. 
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Isso, aliás, jrá ficou claramente discutido· pelo Senado, quando, 
havendo grande tendencia para de:.:;approvar os actos do Sr. Pmdente 
de Moraes exorbitantes d·as autorizações legislativas, os amigos desse 
P1residente' manobraram para obter a approvação de taes exorbitan-
cias, allegando que já o Senado não n'o poderia fazer, pOTque á Camara 
dos Deputados é que incumbiria a acceitação ·da denuncia e erata, 
approvando taes actos, havia impedido o imp'eMhmen( havia-se des-
pedido do encargo. 

E', porém, jurisprudencia antiga do Congresso discutir e appro-
var o.s actO·S do Executivo durante o .sitio, e eu devo obediencia á 
velha p.raxe. 

O que não offerece duvida alguma é que ao Congresso incumbi!J 
a prerogativa de approvar ou :.:mspender o sitio decretado pelo Poder 
Executivo. 

Esta vem expressa no n. 21, citad·o. 
O Presidente, por acto• de 4 de mrurço de 1914, decretou o estado 

de sitio poT 30 dias para o territorio desta Capital e o.s das comarcas 
de Nictheroy e Petropolis. 

A approvação deste estado de sitio ou sua suspensão já não tem 
1·esultados pratico.s, tendo o decreto produzido todos o.s seus effeitos. 
Mas ha a discutir a legalidade da .decretação, pois ella entende com a 
responsabilidade do Presidente, de modo que é preciso fundamental-a; 
e, caso se lhe não encontre fund•amento, dever-.se-ha propôr a Tespon-
sabilidade do Chefe da Nação. 

Evidentemente a resolução do Presidente da Republica teve os 
mais deciraivos motivos e fundou-se expressamente nos textos da Con-
stituicão. 

Na data indicada, o Congresso estava fechado, de modo que ao 
Poder Executivo incumbia o dever completo de velaT pela segurança 
da Republica, de assegurar o exercício de todos os di1reitos e a respei-
tabilidade do poder. 

O art. 48, n . IV, dá-lhe privativ.amente a competencia para admi-
nistrar o E xeTcito e a ATJnada e distl·ibuir as reapectivas forças con-
forme rus leis federaes e as necessidades do Governo N acionai. 

Não é, portanto, um il:ireito do Executivo o pro"VÍmento e admi-
nistração do Exercito N acionai : é-lhe um imperioso alevrer, que a nin-
guem póde ddega·r e que não soffre a fiscalização de ninguem. 

Ora, de ha muito, os elemento'3 despeitados por não terem podido 
empolgaT o poder, que lhes negõu a Nação no ultimo pleito, vinham 
agitando violentas paixões populaTes, insinuando audaciosamente as 
maiores accusações, nunca prova.das, contra O· Governo; já da t'l'Í'buna 
prurlamentar, onrde, batidos em uma accusação, inventavam uma nova 
ou tramavam a repetição da mesma; já da imprensa amarella, que 
diariamente procurava agitar o espírito publico, alarmando-o com te-
merosos bo·atos insidiosos e a.ssacando aos mais cOThspicuos pro-homens 
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nacionaea as mais de::;cabelladas mentiras, adubadas cC'lm a ma1s VIO-

lenta linguagem. 
A todos estes elementos de a:gitação veiu juntaT-se prematura-

mente o problema da succeasão presidencial, que dividiu os agrupa-
. mento.s em facções vehementes, uma das quaes 'i!eTvida pelos elementos 

da imprensa exaltada, creadora das mais perigosas apprehensões 
popula-~·es. _ 

De uma feita annunciavam, cm:no'• acto consmhmado, incríveis 
negociata:a, que logo .. se. verificava não serem reaes e eram desmenti- · 
da,s, .mas deixavam no espü-ito do grosso publico a ,de.ses.tima pelo·s" 

. homens de responsabilidade. Doutra, o Oorreio' da Manhã annunciava 
a co:rrid•a ao Banco da Repubiica, de modo a pôr em sobTésalto os 
depositantes. Dias depois, era a cor rid'a á Caixa Ecwnomica provocada 
;12ela Epoc;,a e Om·11&io, alarmando a pobre.s créaturas ignorantes, . cre-
doras de pequenos depo.sitos, aos quaes a .inconsçiencia perversa dos 
·referidos jo.rnaes illudia, dizendo que a Caixa eatava fallida. E, como 
estas, milhares dB outras invencionices diarias traziam o espírito 
publico em alvo·roço e excitação, augmenta·dos pela grita de alguns 
·p,arlamentares, que pre.stigiavam a atoa1~da das TUas com repetil-a no 
Tecinto do Congreaso. 

Tudo concorria para manter o espírito publico, púncipalmente a 
parte menos prevenida da população, em: agitações' precursoras do.S 
mov~mentos sediciosos. 

De momento a momento, tinha-se :noticia de que e1ementos de 
de.sordem conhecid'os, advogado·s •sem. causas, desclassifica'dos de má 
fama, a seTviço da .anarchia, buscavam sublevar as classes proleta:úas 
e outras menos favorecidas de fortuna; levavam paTa a·s Tuas a questão 
d.a carestia da vida, que attribuiam ao Governo, .quando é de conhe-
cimento geral que ella é hoje mundial e obedece a ca11Sas geraes. E, 
ei:n mootings baTulhentos, discursavam longamente, insultando as auto-
rid'ades, apregoando que o dinheiTó que faltava no lar do opeTario 
tin:ha sido roll'bado pelo Governo-. 

Não w descuidavam de, assolapa-damente, andar pelo.s quarteis 
seduzindo officiaes, sargentos, inferiores e praÇías, de modo a manter 
a excitação em todas as classes. Faziam correr, por .soldados e sar-
gentos, vaúo·a quarteis j1á de Marinha, j•á do Exercito, a pretexto de 
um a:baixo assignado pe'dindo vantagens pa-ra as práças ;· mas, de facto, 
colhendo . prosely:tismo para a revolução., da qual devera ter sallido 
em março (está nos inquerito?) o triumvirato, em que seria um dos 
h1·açoa o Sr. Menna Barreto e cabeqa o eminente Ser. Ruy Ba.rbosa; 
·' ·Os jornaes ligados ao vasto comp:lot, Epoca, I mpa1·ciwl e GO?·rr:fio 

'dJa ' 'MiOJnhã, prégavam iliaTiamEntB a revolução, como unico mi;lio de 
impedir que o Marechal vendesse a Patria . 

O mesmo grito viva a revol1tção f deve estal' nos Anooes, bra·d'ado 
pelo Sr. Deputado Mauricio , de Lacerda, no final da ·.sessão legislativa, 
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quando tentava impedir a votação dos orçamentos, em dias finaes <W 
dezembro. Foi então lançado pa.ora .animar, pela audacia, aos turbu-
:íentos entorpecidos pela timidez e impellil-os mais decidid!liDlente 
.á pugna. 

A esse tempo a incapacidade truculenta dos amigos do Sr. F~anco 
Rabello tinha sublevado contr·a o seÜ governo todoa os elementos mde-
pendentes do glorioso E.sta.do do Ceará. . . . 
. As populações ergueram-se em. massa, repelhram-lhe as expedi-

ções de policia, desbarata;ram, primeiro no J oazeiro e depois no Crato, 
toda a força policial do detentor do poder estadu.al. Com pouco cer-
caram a força commandada pelo bravo Capitão Penha que, oo:m ser 
o principal responsavel pelos factos desenrolados naquelle Estado, pela 
sua dignidade e pela sua coragem, assumira o commando das fo.rças 
desmantelladas do dieta-dor. Bateram-n'o, tendo elle succumbido na 
acção. Desimpedido do unico elemento, que sinceramente os combatia, 
os rebe1de.s, em perfeita ordem, marcha1'am, de triumpho em triumpho 
sobre a Capital do Estado que teriam,facilmente tomado, sem a oppor-
tuna acção impediente do· Governo Federal. . 

o· S r . Franco Rabello requisitou do Governo Federal "um con-
tin~nte de força nacional para, incorporado á Força Policial d<i 
Estado, .combater os rebeldes"; ma:a o Sr. Presidente da Republica, 
resalvando a dignidade do Exercito, teve de negar-lhe tal auxilio, por 
não te1· sido pedido em fórma legal, que seria no caso a da "inter:-
venção". 

'I'iendo insistido o Sr. Franco, negou-lh'a definitivamente naquella 
fórma, de modo que a mais dilatada commoção agitava o infeliz 
Estado, que se mantinha ellll. completa acephalia, tend:o os rebeldes 
occupado todo o ter;rito.rio em nome da As3emb1éa, que diziam legal. 
ElegeTa Presidente o Dr. Floro Bartholomeu, permanecendo em FOl·-
taleza o Sr. Franco Rabello duplamente prisioneiro: dos rebeldes, que 
sitiavam a cidade effectivamente, só nella não entrando pelo respeito 
á fo.rça federal; e dos correligionarios, que o mantinham improficua-
mente em palacio. 

A esse tempo a maldade insufflou varios officiaes da guarnição 
de Fortaleza, os ques temendo ter de assistir passivamente á expugna-
ção da cidade pelo.s rebeldes, viam nisto uma o.ffensa aos ·3eus brios. 
Ao envez de confiar nos seus chefe'S, que naturalmente os não submet~ 
teriam a. humilhações, telegrapharam ao Club Militar, pedindo instru-
cções; de modo que a autoridade do Poder Executivo desappaTeceria 
para ser substituída pela de uma sociedade cujos fins, conf011'Ille os 
seus estatutos, são a simples qeneficencia. A directo.ria do Club tevtj 
naturalmente de meditar sobre toda a questão, antes de a resolver. 

E, como o fizesse, numerosos officiae·3, alguns dos quaes só então 
se mat.ricularam no Clu?, entraram a pTeparar moções subversivas 



-90-

contra o Governo, organizando um pronunciamento militar p(}l· iuter-
medio do Club. 

Uma immensa agitação convulsionou ·a cidade, esperando-se a 
todo o momento a revolução militar, que se annunciava e á qual fran-
camente se referiam os jornaes, como si fosse cousa decidida, só espe-
rando as OI"dE)ns dos diTigentes. 

:(}o Norte os mais desencontrados telegramrp.as chegavam augmen-
tando a emoção publica. O General Dantas Barreto teria mandadv 
metade da força policial do Estado atacar os re'beldes cearenses pela 
rectaguarda, indo o.s soldados vestidos com far damento cearense. ' 

O Coronel Olodoaldo teria mandado tod!a a força e·stadual inco1r-
porar-cse á força pernambucana. A força federal estabelecida no Ceará 
teria feito causa commum com o General Dantas. A guerra civi1 
explodiria. 

O Club reunir-se-<hia, por bien ó por la fwerza e resolveria ' da1· 
apoio moral ~ material á guarniçã:o de Fortaleza. 

Era inod:escriptivel a excitação de a·lgumas classes. 
O movimento ostensivo dos officiaes agitados: Coronel Coriolano 

de Carvalho, General Tlhaumaturgo de Azevedo, Marechal Paiva, 
Capitã-o Mario Clementin-o, Tenente Plinio de Carvalho, Capitão 
Paulo de Oliveira e muitos outros declaravam publicamente que o 
Marechal não continuaria e que -o Club resolveria tudo. 

. \Annunciava-·ae, coram pop1.do, que, não comparecendo a directo. 
ria (que tinha recusado urgencia para a J"eunião do Club), este se 
reuniria, acclamando o Sr. Menna Barreto, e resolveria sem .fo:rma-
hd'adres .com ·qu alquer numero, apoiar o Coronel Franco Rabell-o, 
mantendo no poder, ainda contra a intervenção do Presidente da 
Republica. 

No dia 4 de março a agitação attingiu ao auge. GaTantia-se que 
"o Propicio tinha já arregimentado DS sa;rgentos e que, na hora, todos 
acompanhariam a procissão". A Avenida regorgitava de militares, 
acintosamente fardados, em grupos, como já senhores da situação, 
espeTand-o a asseln:bl'éa do IClub, que seria decisiva, acclamando o 
triumvirato e salvando a Republica. 

'Pela tarde o movimento recrudesceu, agitando-·ae todos, uns affir-
mando que a revolução estava ven·ce,d-ora, allegall'do outros que o 
M•arechal re·sistiria energicamente e abafaria o movimento. Ouliros 
diziam •que o·a J"ebeldes tinham grande maioria no Olub e dalli sahrria 
tudo com o povo, que estaria na Avenida, para o Palacio· do Cattete. 
Alguns garantiam que a reunião não se daria e queo o Gove•rno estava 
forte. 

C~egada a hora annuncia•da, numeroso era o grupo dos mi!.i.tare•3 
que entravam no Club e o occupavam, enchendu-l he as salas. A dire-
ctoria, c'onfoTme declarrnra, não compareceria, como de facto não 
compareceu. Os agita<dores estavam a postos dentro - do Club, os 
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militares, fó1~a delle, os civis - Caio, Medeiros e outros, colll: muitos 
populares, simulando operarios rafa:m,éa recrutada nas a~furJas, que 
povo não era. . . 

ü povo não tomava parte na arruaça: estava apenas ancwso 
esperan:do os succeasos cuja intimidade igno-rava, send·o como era o 
segred!o mal guardado dos conjurados. 

· A espectativ_a geral era de extraordi~aria anciedade! em que _todas 
as classes incertas, completamente duv1dosas a re?pelto· do d1a de 
amanhã, adiavam seus negocios, prendiam econorrn as, aferrolhavam 
quanto- tinham de disponível, até que .se decidisse a revoluç~~' que 
as gazetas pr·égavam insistentemente. Deante da propna polie1a, os 
desordeiros chamados a depôr affirmavam~se responsaveis pelos pam-
phletps distribuid.os, amplamente pelos q uarte; o e assig_.údos .Caio 
MÕnteiro de Barros e outros. . 

Tendo a audacia ultrapassado o verosimil, deante da toierancia 
do Governo, toda a gente acreditava que realmente _o poder estava 
aJbatido pelos rebeldes; que uma revolução indominavel eatava immi-
nente e que naquelle dia, 4 de março, acclamado Presidente do Cl:ub 
o Sr. Marechal Menna Ba·neto, e tomado de assalto o Club, o Exer-
oito acompanhaTia c1s atrevidos triumphadores, firmaria as moções, 
passando o Go.verno das mãos do Marechal Presidente da Republica, 
desapossado de suas funcções primordiaes, para as do triumvirato. 

'A' noi,te, as prophecias ·se realizavam com estrondo. Reunidos no 
edifício do Club muitos militares da guarnição do Rio - uns fran-
camente ligados á mashorca, outros, .inceTtos, ainda examinando os 
acontecimentos, muitos· já informados e decididamente contmrios á 
anarchia militar que se tentava. Não tendo comparecido, conforme 
era propalado, a dire·ctoria do Olub, os tur.bulentos deram começo 
de execução ao planejado que tão audazmente annunciavam as gazetas 
agitadOTas. 

O OoTonel Coriolano de Carvalho-, depois de breve e vehemente 
arenga, subindo a uma cadeira, propõe que, não tendo comparecido 
a directoria, assuma a pre'3Ídencia da sessão o Marechal Menna 
Barreto, o que dito, logo o Sr. Menna Barreto se dirigiu para a 
mesa, seguido do seu -sobrinho Capitão ·Propicio e dos Generaes 
Thamaturgo e Paiva, bem como de outros eonjurados, ao.s vivas 
á revolução e morras ao Marechal H ermes e General Pinhei!ro Ma-
chado. 

Não chegar am a realizar esta primeira investida, pois a maioria 
da assembléa, então comprehendendo claramente os fins revolucio-
narios que animavam os conspu:adorea, pTorompi:m em manifestações 
contrarias á expugnação do Club, tendo alguns mais resolutos e 
promptos impedido materialmente o Marechal Menna de assumir a 
di::recção. 

·Tendo sido repellidos deste, . o Marechal e muitos doa seus com-
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panheiros . sahü·am \ fq edificio !3' ,proroinpeFa,Jl!1 n~ ; v.a .'ejn_ ,griio·S' sub- ' 
ver.siv·os, · ap.oiadtos pela agg~omáaç·ã'O de civis que os. agaa;.rdava!D-
na Ave~ida, e J.ispersa~am á chegada da policia que a,correra · ao h>eâl 
do motim. . ' 

· Foi neste momento qlie o Sr. Presidente ·.da Repubiica,_ tendo 
, tido 'toda a sensação do .grave · mp:mento po.r que _passava a . ordem pu'-~· 
blica, decretou o estado de sitio de que dá noticia ao CoNgresso o 
decreto n. 10.796 e tomou a·s primeiras e efficiente.s medidas ·asse~·: 
curatà.rias da ordem material. - .. 
. A grave commoçãa ·· inteatin~ era manifesta: o : alal'ma dominavà . 

. tcidas as clàsses; a exaltação de eut.ras~ patente; lpna grande massa 
· ' ;;iê- 1:ebell:ados, evide'nte; o perigo publico, il-inegavel. O dever do 

R,:residente d:a Re·publica, inilludivel, eTà o de ·decretar o sitio, pari;! 
qí!le se firma-sse a ordem e· se apura-ssem não só os respQ_nsaveis como 
a' extensfrd do perigo ·.que continuava a pairar sobre a Republica. ' 
Elle o. çumpr~u com sérenidrude e paTcimonia extrema n?- Fepressão. 

Ap.d'a por ahi uma theoria Gle constitucioRalistas palavrosDs a 
discutir a questã'o puramente-' bysantina e de nenhum effeito pratico, 
de saber si o sitio é •preventivo ou repressivo. Della não direi a'qui 
si:não G bastante pa•ra esdarecei· o facto actual. 

Nem é preventiv-o, ;nem repressivD sómente: é · medida de alta 
'policia, de concenthção da energia deferrsiva da sociedade,., para 
gara:p.til-a àe meio.s extraordinários de coacção,· ·quando, pela impo-
nencia: · d'as fol'ça:s aggressivà·s que· a investem, os meios ordinwrio.s 
·~riam insufficientes, paTa rest-abelecimento .e manutenção da ordem 
legal. · · 
,~ Q~e: a deflagráção do at'aque se faça no interi~or do~ _paiz ou que. 
coNvirja -do exterior, ·não impo:rta: o que :urge logo e:xaminar é \3Í 
a defel]],são se póde faZer pelos meios commun~, ou si a importancia 
do ultrage ~ lei , pela sua audacia e robustez, ~xige os max\mos esforços . 
dó po.der publico, a mais decisiva acção do E·atado por. seu orgão 
executivo. · · · · · 

I 

. Nem se queira fazer do instituto, que tem de viver na sociedade, 
com ella evoluir e 'conformar-se, UP-1 typo absoluto, de fórmulas i~u
taveis e hierat icas. Isto, só o póde querer e affirma:r a ignorancia 
ou a má fé. 

O sitio, adaptado pela nossa Con·stituição, não é a· '171)(Lrtial law 
do·s americanos, ouso dizeT que não é q interregno con.stritucióna;t a 
qlile se referem os Srs. Quintino e Nilo PeÇanha; mas, tarribem, não 
é a , Gêra sensível, a que o Sr. I{uy dá o feitio das Dpportunidades suas · 
e das suas coRveniencia·s. · 

O , sitio tem o.s seus limites marca•do-s nos artigos da Constituiçã0 e 
é mo~elado nas sua·a expressões mais- pol'IDenDriza:das pela J:URISP~l!l;
I>ENCI.A!- '-PkRLAMENTAR, .infelizmente já por demais rica na riossa hí&-

.. 
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t01·ia· Tevolucionaria em que os nomes dos turbulent@s, sempre os 
mesmos, açulados p~los mesmos · despe~to·s e defez0idos pela mesma 
palavra, vão escrevendo uma vasta e mco~e~ente htte.ratur~ .. 

Entre nós, a .sancção permanente da JUrlSprudenCla pohtiCa te~ 
dado ao sitio um caracter manifestamente Tepresaivo. O exemplano 
da-s mensagens presidenciaes e das leis approvadoras do sitio declarado 
pelos diversos GoveTno•a, que houveTam de utilizar a medida exce-
pcional, documenta a affirmação. . - . 

Desde a Mensagem do Mal'echal Flor1ano até á do ST. Rodngues 
Alves, todas dão ao sitio feição accentuadamente rep1:essiva; e as 
assembléas julgadora·s, , uniformes, teem .sanccionado a mterpretação 
do phenomeno dada pelo Executivo. E, como não ha ser vivo, nem 
orgão que possa funccionar sem adaptação mesologica - no tempo 
e no ~spaço -, o sitio no Btazil é um instituto l'epressivo. Tem-n'o 
sido de facto, como é de direito. 

Para não multiplicar exemplos, ba·sta citar a Mensagem do vene-. 
rando Sr. Rodrigues Alves, que, por sua grande autoridade, bastará 
para logo esclwrecer muitos espíritos. 

Diz o reapeitado brazileiro : 
11 O Go-ferno conseg~~iu 1·estabeleoe1· a .ordem. 
Está preparado para manter a ordem publica e garantir as insti-

tuições. 
·Cm·ece, entretanto, ajn1rar· as· responsabilidJades do-s mrili:tares 8 

riJos civis, fazerndo_,os pr.oc81Ssa1· e prende1·." 
A ordem material já estava garantida e isto affirma lealmente o 

grande brazileiro. 
:Mas, S. Ex. precisava p'roowsar 8 p1·enrler, isto é, wsar do Sibilo 

pa'l"1l 1-eprimir; e, logo o Sr. PinheiTo de um lado e de outro o Sr. Ruy, 
co'm a quasi unanimidade do Congresso N acionai, concediam ao Pre-
sidente da Republica o sitio repre;ssiv•o, o que se vê dos A711JU1,es, na 
sessão de 16 de novembTo de 1904. 

Usado o sitio p ara processo e prisão d~ Deputados e Senadores, 
o Congresso ao depois homo1ogou francamente a doutrina, approvando 
sem restricções os actos do sitio, communicados ao Poder Legislativo 
pela Mensagem de 29 de maio de 1905. 

Nada impede tamb&m q}le seja preventivo, pois, si algum Governo 
tiver certeza de que uma revolução está para explodir e de que uma 
ac<.;ão rapida, fulminante, cahindo sobre os conjurados, impedirá a 
sub-versão da o!·,dem publica e não utilizar decididamente a medida 
consti tucional, prevenindo a Tebellião, terá dado a prova mais incon-
cussa da propria inaptidão. . 

O primeiro decreto, em que o Poder Executivo declarou em 
e~tado de sitio a Capital da Republica e os outros ter-rito.rio.s que men-
Ciona, 'e que, por sua proximidade e facilidade de communicacões 
pod.eriam transfonnar-se em valhacouto, de onde os conspiradore~ 
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pude.ssem alvejar a Republica, sem possibilidade para o G0verno de 
reprimír taes praticas, está plenamente justificado. 

O oogundo decreto amplia as medidas, fazendo-as abrangerem o 
territorio do Estado do Ceará, · onde uma revoluçã,o triumphante tinha 
creado a dualidade do Governo e, po.rtanto, a commoção intestina, 
ma.terializada dolmosaill\ente pela va.sta sangueira que ia avérme-
lhando o Estado, destruindo-lhe as mais vivas fontes de energia e 
realizando a ana'l"chia intoleravel ao Governo N acionai. O sitio, p ara 
restabelecer a or dem ·no territorio que as paixões haviam conflagrado, 
era uma indeclinavel necessidade, e um dever a sua decretaÇão pelo 
Executivo, já que o Congresso estava fechado .. 

O Presidente cumpriu com sinceridade este dever, sem exorbi-
tancias nem tibiezas, no momento opportuno e com evidente effica-
cia, pois as paixões logo se submetteram ao imperio da autoridade 
e a vida cearense, em pouco, entrava em período ·de paz e de recon-
stituição. 

A intervenção, .que depois Decorreu, não vem enumerada entre 
as medidas extraordinarias do sitiei . Foi praticadl). como acto consti-
tucional, inde.pendente do sitio e decorrente do que autoriza o art. 6°, 
n. 2, da Constituição de 24 de fevereiro. 

O decreto n. 10'. 835, de 31 de março do fluente anno, tem seus 
fundamentos .declarado.s nas mesmas razõe·.s já acima expostas, as 
quaes, perdurando, exigiam a continuidade da repressão iniciada, a 
pro.seguição ·dos _procedimentos militares e civis, que vinham trazendo 
viva clare·za aos factos grave.s á primeira vista, e mais perigosos ao 
exame meticuloso de se11S responsaveis e da sua extensão. 

T1al foi a pratica de todos os Governos anteriores: a prorogação 
do estado de sitio para remate da repressãó e dos prO·ceSSOS e entrega 
do.s responsaveis ás justiças respectivas, pratica que o Congresso jul-
gou 'ilempre a. expressão mais legitima das determinações consti tucio-
naes na espeCle. 

O acto, portanto, está dentro. de todos os antecedentes e enqua-
dra-se no .sy..stema da Constituição, interpretada pelos mais con:3ide-
rados exegetas do constitucionalismó indígena, regrvanfJ.e Ruy, e merece 
approvação do Congresso-. 

Attingimos ao ponto, que parece o culminante, das cogitações 
entreguea pela Commissão á mesquinha competencia do Relator; o 
ponto de que se occupam tenazmente critico.s azedos e propositos 
malignos : o decreto de 25 de· abril ultimo, pelo qual o siti·o é proro-
gado até 30 de outubro proximo futuro. 

Os argumentos apresenta<1o.s contra o decreto .são todos ou meta-
p·hy..sicos ou tendencio·.so.s. Alguns teem ambos as defei tos. 

A primeira questão a estudar é a de saber si o Poder Executivo 
tinha .compe1Je.ncia para tal decretação. 
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E' evidente que a tinha; ella é expressa e implícita na Consti-
tuição. Expreasa no art, 80, que diz : 

Pocler--se-ha (isto é, os poderes nacio:naes poderão) de·clarar o 
estado de sitio em qualquer }>arte do territorio nacional . . . " ao que 
accrescenta logo em seu § 1 o : 

"Não se achando reunido o Congresso. e correndo a Patria i=i-
nente perigo, exercerá esta attribuição o Poder Executivo F ederal." 
. De onde decorre o dever expressamente determinado ao Exe·cutivo 
de declarar o sitio em qualqueT parte do territorio nacional e1n qrue 
a Patria corra irnrwine11ie pe;rig.o, serrdo responsavel pela falta dle 
exacção, que puzer no cumprimento deste primordial dever, pois a 
Constituição não lhe d<á tal outorga simplesmente : decla1·a que elle 
deve~·á exercer tal attribuição. 

Dizem exaltados que não corria a Patria imminente perigo; mas 
que maior peúgo póde correr uma patria livre, organizada liberal-
mente, com os seus poderes expreaso·s, tendo ultTapassado o estagio 
dos JYI~Ont&ncÍ'IJ.lmentos, percorrendo as estradas· delimitadas da lei, dO-
que o de voltar subitamente á posição do Haiti, em ·que O· acaso das 
victorias alternadaa do.s caudilhos lhe determina a lei, modifica todos 
os di1;eitos, destróe uma ordem jurídica e política pa:ra; inaugurar 
uma outra, que durará apenas ·o tempo de o.rganizar outra revolução 
que de novo ponha em causa todos os direitos? 

Quem será bastante ousado ou bastante inconsciente para deda-
raT aqui, deante de um Congresso, que é a Nação meama, que a~ 
Patria não conia perigo. com a victoria do p1~0riiiJJ/1,oi'a'l7l!ento, que se 
havia organizado? Pois não é sabido que um MiarJero determina logo 
o surto traiçoeiro de um Huerta ? Que a victoria de Huer ta é precaria 
e impõe a consequencia devastadora de' um 0Mr'a'1'11:4a, com to.do o 
sequito ignobil dos Z,apatiitas e a:a victorias cruentas, deshonrosas 
dos P.ancho y Villa? Quem ha ahi que igno-re que, por traz das revo-
luções militares, vêm a ana·rchia e a desordem militares abrindo es-
cancaradamente a fronteira, por onde entram, insolentes, as inter-
venções policiadoras do eatrangeiro, astuto e poderoso? 

Haverá neste Congress.o alguem ·que almeje para o B1·azil o mos-
truaTio da historia das revoluções triumphantes do· Mexico, que. vão 
entregando, pelas fraquezas doa governos, as ter ms mais ricas d<o 
mundo á cobiça quasi justa do estrangeiro? 

Perigo real era o que se desenhava, talvez maior do que o da 
invasão estrangeira. Esta, Tepelle-a a energia concentra·da e Ol'gani-
zada da Nação em .surtos de patriotismo puro; ao passo que a anM-
chia militar começa por, aasolapadamente, encobrir sob um véo de 
patriotismo os esgares da am;bição e a dentuça roaz dos mais baixos 
appetites. 

Quando a Nação se percebe do engano, todas as posições lhe 
estão occupadas, aa armas confiscadas e entregues privativamente aos 
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que se lhe substituíram. }i: é entre eiles proprios que, com as armas 
da ,Patria oompradas para a defesa externa, a lucta se tr'a'_'"a, só 
destruindo de parte a parte o que é patrimonio nacional : dinheiil·o, 

. àr.mas vidae, liberdade e cultura. Que maior perigo para ·o Brazil 
p0â.erfa exercer. das suas desgraças do que este, dos pronunciamentos 
decidindo da alta política nacional ? 

O militar, como qualquer brazileiro, tem direito a toda acção 
política i_ndiv,idualmen!e; mas, desde que usa das armas confiadas 
pela Nação para sua defesa .collectiva e, indisciplinadamente, deixa 
de .ser um cidadão, no goso dos seus direitos, para estaT abandonado 
entre os desordeiros mais perigosos e malignos. 

A .sua victoTia é o prodromo da mais sangrenta anarchia. 
Quem me1hor nos descreveu este hediondo . perigo do que o 

Sr. Ruy Barbosa, que hoje acaricia as immoderados e excita os des- . 
.contentes a pronunciarem a vJltima palavra? 

Sem duvida naquella -hora grave da vida republicana, a Patria 
esteve a pique de transpôr os marcos da .anar chia, iniciando um novo 
período de brávias desordens militare·s, temeroso e incerto, cujas tra-
gicas eonsequencia.s eTam imprevisiveis. E o Poder Executivo cum-
priu um dever inilludivel, usando da medida constitucional, afri.;m 
de conter a fm·ia tTansbordante dos despeitos conjurados para perder 
o Brazil e desmoralizai-o perante a civilização. 

ATgumentar-se-ha, dizendo que a prorogação, para o tempo em 
que o Congresso 'já está reunido, -é attentato ria das prerogativas do, 
_Legislativo e invas01'a das suas funcções . 

.Só o diz a má fé, que não me convenço que o ande a pToclamar 
a· inconsciente ignó:raneia. 

Quem dá -ao Executivo a faculdade de declaraT o s1tlo, e~ten
dendo-o ao termo em que esteja reunido a legislatura, é expressa-
mente a Consti tuição, quando declara, no aTt. 34, ·§ 21, que o C~m
gresso em sua p·r:imeira Teunião approvará ou suspe.nderá o S<iJtio. 

Si póde susp!ender o sitio o Congresso na sua primeira 1-eunião, 
é porque elle está vigente, em plena sessão ·do Congresso. E, si est-á 
vigorando o \3Ítio em plena sessão oongressional, é porque· a Constitui-
ção entende que a declaração póde abranger o período congressional, 
ou parte delle. Delimita, não restringe o prazo do sitio. 

Ao -contrario, autorizar a suspensão seTia autorizar a suspensão 
ou approvação do que não teria existencia, e a disposição con.>titu-
cion.al não teria sentido nenhum. 

E assim entendeu, po-rque a lei pretende sempre faz>er obra de 
utilidade pratica . Casos existem, como o actual, em que, em oeTtos 
momentos, bastaria a suspensão po1• dias dos poderes extraordinarios 
do Governo, para que os elementos de desordem ainda não dispersos, 
animados pelas garantias e delongas regulares do.> procedimentos 
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communs, logo alçassem o collo, tentando, por nova aventura, resarcir 
o que não h aviam logrado do primeiro e desordenado ímpeto. 

];'' o que nos narra o venerando Sr. Prudente de Moraes em Men-
sagem dirigida ao Congresso na a phrases seguinte·s: . 

"Como era facil de prevêr, semelhante decisão (a do P~d~r Ju:h= 
ciario mandando pôr em liberdade o.s presos do estado de s1t1o extm-
cto ), influenciada pela paixão pa:rtidaria, animou e augmentou a 
ousadia dos pertuTbadores da ordem. Os adversarim:; do Governo, 
sentindo-se assim apuiad'Os pelo mais alto Tribunal do paiz, 1·eassu-
miram a attitude anterior ao attentado." 

Este testemunho veracíssimo de um dos mais conspícuos bra-
zileiro~, fundado1• do •regimen, documenta que ha occasiõe.s em que a 
desordem, dominada mo:m.enta:ne.amienie pela acçãJo Taf(i.da d'o ~
vemo, ·se mantém no emtanto em perigoso potencial, esperando só o 

• momeuto que julga opportuno para de novo investir contra a auto-
ridade. E, si esta fôr encontrada de.sprevenida, será dominada peloa 
elementos impetuosos de dissolução, mais irad:os e exp.0rimentad;os 
pela primitiva derrota. 

O Poder Executivo, que tem nas mãos todos O'il fios 'da conspira-
ção, que lhes conhece os elementos e a resistencia, póde avaliaT da 
imprescindibilidade das medidas ·de immediata repressão e prevenção 
pe'l"'llarumte., q1le lhe não permi ~:te esp<e:rar a acção :relrutivamente 
lenta de dua·s Camaras, dentro do período de cuja deliberação póde 
explod:ir de novo a desordem com caracter mais violento e efficaz, 
na .sua acção demolidora, destruindo a ordem ·constitucional. 

Foi por isto que a ·Constituição previdentemente armou o Exe-
cmtivo .da faculdade de declal'ar o sitio, mesmo para tempo em que 
furrccione. o Congre·sso, prevendo casos como ó . actual, em que, jugu-
lada a revolta, mas permanecendo-lhe agmpados na elementos prin-
cipaes, ardendo as mesmas paixões, o perigo da conflagração persiste 
latente, exigindo do Poder Publico, responsavel pela o•rdern material, 
nma inquebrantavel vigilancia e a arma sempre pTompta para 
reprimir, quando não puder ter prevenido .. 

Nenhum perigo para a li.berdade, pois, ciosa de sua garantia, 
manteve sem limite a faculdade para o ·Congresao de suspender o 
sitio, desde que julgue conveniente a reintegração de todas as gaTan-
tias constitucionaes, suspensas pela vigencia do sitio. 

Em principio, pois, a decretação do ~Sitio por prazo tal, que per-
dum quando já aberto o Congresso, é acto legal, constitucional, justi-
ficádo jur.e con'Sfi f7uJemélo pela razão allegada e jure consilituto pelos 
artigos da Constituição já Teferidos. 

E", ao demais, pratica saiÍ.ccionada pelo Congresso, por elle asse-
gurada e mesmo ardentemente applaudida. 

Na sessão de 25 de junho de 1894 era lida a Mensagem do im-
mortal Floriano Peixoto, communl.eando ao ·Congre.;so os d~retos 
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que promulgara, declarando estadoa de sitio successivos, entre os quaes 
o de n . 1. 693, de 13 de abril de 1894, que prorogou o esta.Uo de sitio 
a,té 30 de junho, isto é, dorus meies de'Po f.s 'de aberOo o· OongretS'!;'O 
Legislativo. 

Ninguem no Oongresso seriamente contestou a faculdad~ do 
Poder Executivo. O sitio não foi .suspenso e, ao contrario, suatentando 
as doutrinas conseTvadoras que hoje sustentamos, foi, por delibeTação 
legislativa, mOJntido e p:rorogado ainda por mais 30 dias, conceden-
do-·ae ao Governo prazo para systematizar a documentação das me-
didas tomadas para repressão da anarchia. 

Foram fundamentos do p1•ojecto: 
a) que o Governo ain•d·a tem de apu1·ar ?'elSpon.sabilidad'es 

e proceder a oovas inve:stiqações; . 
b) que cumpre asaegurar prompto e d~oiJ&ido apoio afim de 

manter a ordem constitucional e defender a ,honra e os interesses 
nacion!J.es. 

Nem tal pTojecto, que affirma todos os principias que venho 
sustentando, foi offerecido ao estudo do Congresso po:r incon·;;cientes 
ou disco los tref~gos; vem filmado por homens de grandes• responsa-
bilidades nacionaes, como os .Sra. Francisco Glycerio, Cincinato 
Braga e Adolpho 'Gordo, entre outros p1·oceres republicanos. 

O Congresso .appróvou-lhes os designio·s, tornando lei a propo-
sição, apezar dos formoso·a, mas improfícuos esforços de ardorosos 
rhetoricos, que, como os de hoje, fundam a fama nas audacias far-
fálhosas da linguagem dos demagogos, sonora como todas as cousa·3 
ôcas. · 

O principio de. que a Constituição dá ao Poder Executivo attri-
buição para estender o sitio até o tempo em que funccione o Con-
gresso, está na lei maxima, na logica e noa antecedentes republi-
canos. 

- ·Só restaria, portanto, indagar da conveniencia de sua decretação 
por tempo mais ou menos dilatado : os tres mezes de Floriano e os 
seis mezes do actual Governo parece que <ae valem. Em princip-io, 
tanto faz que o sitio abranja 24 horas de func·cionamento do Con-
gresso, como se estenda seis rriezes. 

Não é ahi o tempo o grande factor de apreciação; é a natureza 
dos factos, o perigo, que representam o a elementos de desordem; a 
permanencia ·dos mesmos nó proposito pernicioso, que deve dar o 
criterio para julgar da precisão ou da desnecessidade do sitio por 
tão laTgo periodo. 

Apreciar esta neces3idade mais incumbe ao poder que policia, 
age, resiste á desordem e assegura a paz. 

E' elle quem esttá tomando o pulso á anamhia, cuja febre .in-
flamma o sangue aos désordeiros e lhes impulsiona o furor. Sente 
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.e .sabe até que ponto o· ímpeto revolucionario latente ainda póde ser 
de pe·rígo para a Nação. Incumbe-lhe medir .suas responsabilidades 
e a nós, dentro de certos limites, incumbe confiar ou não confiar ao 
Poder Executivo, por mais ou menos tempó, poderes discricionaTios, 
.guan~o ás fleS3oas. 

E', como disse em oração celebre o illustre Sr. General Glycerio, 
"uma questão de confiança política". ·Mormente, quando , todos os 
.antecedentes revelam a brandura do actual representante do Poder 
Executivo, que tem mantido o sitio mais benigno de que ha noticia 
no Brazil, o que nos assegura que, apena\3 as condições de paz publica 
o permittam e a apuracão de todas as responsabilidades da ultima 
revolução iniciada esteja" concluída, .S. Ex. ·será o pl'Ímeiro a propôrr· 
.a reintegração do paiz no goso de todas as liberdades theoricas, por-
que de qua3Í todas as praticas está gosando, só estando impedidas as 
liberdades de abusar e m,entir . Não ha um só cidadão detido. 

Demais, como proclamava intrepidamente a •Comm_issão de 20 
de junho de 1892 presidida pelo patriotismo do eminente Sr. General 
Glycerio, citando um autor celebre : 

"Quando a lei dá um poder discricionario a uma pessoa, afim 
.de .que exei-ça sobre certos factos, é regra que a lei o constitue o unico · 
e exclusivo juiz da existencia de taes facto.s." 

Si a perturbação gravíssima da vida nacional foi evri.dente e de-
terminou o sitio e o unico juiz da exi-.stencia de taes factos assegura 
.que a agitação, que tentou explodir, continúa immanente ameaçando 
a ordem publica por que não· havemos de, seguind-o o prudente con-
selho do passado e a voz do grave e yenerando republicano, constituir 
o -Executivo o juiz da opportunidade de reintegrar a ordem normal, 
fazendo-o arbitro da existencia dos factos e da..s imanencias que de-
t!'lrminam a perm:mencia do sitio, de que elle sempre terá de nos . 
dar contas finaes? ·Como não fazel-o, si a necessidade da o:r·dem maté-
Tial é tanta, que Blun.stschli não receiava affirmar que a necessidade 
suprema é manter a ordem e "son dévoir de. protéger l'ordre, la vie · 
de la nation l'emporte 'Bll'l' . Ie clévoil' de respecter une formule légale.. 
{La Politique, p. 18.) 

A. illustração do caso com .seu estudo em direito comparado, tão 
no molde da loquella nacional, não cabe neste rapido e urgente tra-
balho, escripto sob a pressão anciosa de , não retardar a apuração do 
pleito presid;enciai, .cujo 'r~u[tado pmclamado vae tran1quillizar a 
Nação alan:nada com a ameaça permanente dos desordeiros, que tudo 
.querem pôr em questão para trazer as paixões em constante sobre-
salto, que lhes permitta continuar a situação tumultuosa. 

Caso se faça preciso, da tribuna será feita semelhante exposição, 
·bastando por ' agora, com a ligeira expo>Sição' :doutTinaria feita, a 
clara documentação das antecedencias hiatoricas que vem dando a 
interpretação congressional do phenomeno do estado de sitio, consti-
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tuindo-lhe a doutrina applicada, marcando a evolução progressiva e 
dando á Nação cada vez um conceito mais liberal do estado de sitiÍ'O. 

De facto t'Odos os Govern·os anteriores, violando brutalmente os 
arts. 19 e 20 da Constituição, prenderam discricionarriament~ Sena-
dores e D eputados durante os est ad<Js d.e sitio, tendo sido reservada 
a um Marechal a gloria de integrar a doutrina constitucional do 
respeito ás immunidades pal'lamentares, ·sem as quaes o direito de 
sru;p·ender o sitio ,será lett.r-a morta, pois ao Executivo Üca livre .orga-
nizar a maioria parlamentar, mutilando-a todas as vezes que ella lhe 
fôr hostil e reduzindo, portanto, o Podex L€gislativo a uma simples 
dependencia do Executivo. 

Os actos prati<:ados durante o estado de ·aitio foram de uma pa:r-
cimoni·a extrema, reveladora dos sentimentos de cordura, que ani-
mam o Chefe do· E~stado: limitaram-se, quanto ás pessoas, á detençã() 
de alguns militares e poueoa civis em logares não destinados a cri-
mi~osos communs, -á suspensão de alguns jornaes e á censura exercida 
so-bre os jornaes circulantes noa logares sujeito.s ao estado de sitio. 

A Telação dos presos militares consta do documento n. 4 e por 
ella se verifica que apenas cerca de 12 officiaes arregimentado.s foram 
d~t~dos, tendo outros reformadoa estado á disposição das autoridades 
ClVlS •. 

Destes ·pouqui.Sisimos foram detido.&, pri~cipalmente jo1•nalistrui· 
turbulentos, que se occupavam da faina diaria de trazer o espírito 
publico alarmado com as patranhas inventada-s : e raros desoccupados 
oo.ntumazeos, que andav1am a a f~ltar arnuaceiro~, ,promettendJo-lhes 

uma vida paradisíaca, quando a :revolução vencesse e governasse o 
triumvirato comico que tinham -sonhado. 

Todas essas medidas foram utilizada-a pelos Governos anteriores 
e formam a pratica peTmanente dos sítios precedentes, tanto que, 
tendo os alcançados por ella recorrido ao Poder J udiciario, tiveram . 
os seus requisitorios indeferidos unanimemente pelo Supremo 'fri~ 
búnal. 

.Só em um ca.so - aliás usado em anteriores estados de sitio -
o Tribunal procurou corrigir' a acção governamental: foi quanto á 
publicidade dos discursos par lamentare-a; e, neste, apenas o Governo 
teve noticia da interpretação judicial, respeitou-a com o maior acata-
mento, dilatando-a mesmo. 

Todos os actos portanto, estão d-entro das autorizações consti tu-
cionaes e, nos termo<> da jm-isprudencia antel'ior, devem ser appro-
vado.s. 

Para este fim e considerando : 
a) que o Governo ainda tem que apurar responsa·bilidades da 

conspiração e revolução juguladas em 4 de março do corrente anno; 
. b) que não teve ainda tempo para coordenar e compl-etal· todas . 

as mfo:rmações que· tomou ace1'Ca das prorogações do sitio e das me-
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did313 durante este decretadas e que continúa a tomar pa·ra a.ssegurar · 
a ordem publica e devem ser min'istndas ao Poder Legislativo nos 
termos da Constituição; . 

c) que ao Congresso cumpre nesta em~rgencia ass~g~I'ar o_ ~u 
decidido e prompto concurso_ pam que prosiga na pat~wtlca ID:Iss3:o 
de firmar a ordem constituciOnal, manter em todo o vigor as msti-
tuições e defender a ihonra e os interesses da RepublicR;; , . 

d) considerando que, certo, apenas o Poder ExecutiVo tenha ven-
ficado a possibilidade de suspender o sitio, será o primeiro a. propôl-a: 

!A Commissão de Constituição, Legislação e J u.stiça propõe O• 
se.guinte projecto : 

O Congresso Nacional Te.solve : 
'Â:rtigo unico . São approvados os estados de sitio declaradQs pelo. 

Poder Executivo pelos decretos ns. 10.796, 10 .797, 10. 835' e 10. 861,. 
-bem como -os actos praticados durante os sítios assim decretados até 
a data da Menaagem, podendo o Poder Executivo suspender o ultimo-
étio, logo -que as condições da segurança publica o permittirem, e 
dando opportunamen.te conhecimento ao Congresso das medidas de· 
que .se tiver utilizado, documentando-as; revogadas as disposições em 
contrw:io. . 

Sala da Commisaão de Constituição, Legislação e Justiça, 19 de 
maio de 1914. - Ounh'a Mtachaif;o, Presidente. - Nioonor NOJSc'rtr 
m.ento, Relator. - Flelisbello Freire. - PireJS de O:arva-bho. - .Mhxi-
rnÃ!allw de FigU!}iredo. - Guhner.cimdio R ..Vba.s. - Amolpho Azev;edo, 
vencido, com voto em sepam·do. - Pedro Mo,acyr, vencido, com vo-to· 
em separado. · 

Examinando-se com o espHlto calmo e desprevenido, os motivos: 
qüe determinaram a decretação do estad-o de .sitio, a 4 de março pro-
ximo pa'ilsado, e de que dão conhecimento á Camara a Mensagem de 

9 do corrente, e os d-ocumentos que a instruem, 
Voto do Sr· Ar- deve admittir-se que o Governo -da &publica 
no.Jpho Azevedo· agiu na convicção de estar cumprindo o dever pl'Í-

mord::ial de defender sua autorid.ade legal e de-
manter a ordem e -segurança publicas. 

Por julgar de necessidade "apurar responsabilidades e proceder 
a novas investigaçõe·a" o Governo prorogou o estado de sitio até 30 
de abril. Dentro desse prazo, e depois de feitos O·S inqueritos civis e· 
militaTes, foram postos em liberdade todos os preaos políticos .se~, 
ter havido, até a data da Mensagem, novas prisões. Isso evidente--
mente indica · não haver mais responsabilidades a apurar, ou, pelo 
meno·a, ter~se apurado a nenhuma responsabilidade dos indiciados na 
perturbação d·a ordem publica. 

. Os decretos ns. 10 . 796, 10.797, 10 . 835, que adüptaram, nas con-
dições expostas pelo Governo, essa providencia de alta policia nacia-

~ 
I 
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·nal, para vigora1· até 30 de abril na Capital Federal, em Nictheroy, 
em Petropolis e no Estado· do Ceará, são, ua ausencia do C,ongresso, 
actos de competencia privativa do Presidente d:a Republic!J., que po-
dem, como propõe o projecto do Relator, ·se1· app1:ov:ados, embora 
:apparentemente não se achem accentuadamente revest1dos de todos 
.os requisitos exigidos pelos arts. 48 n. 15, e 80, § 1° da Constituição. 

Já produzil'am todos os rseus fructos, e sua existencia terminou a 
30 de abril. 

Ma.s o projecto approva tambem os actos praticados pelo Governo 
durante os estados de sitio até a data da Mensagem, de 9 de maio 
cor·rente, incluindo assim, na sua approvação, os que forem praticado•a 
já na vigencia do decreto n. 10. 861, de 25 de abril proximo findo, 
·que prorogou o estado ·de sitio até 30 de outubro futmo e sobre os 
.quaes não ha documento algum enviado pelo Governo Federal. De 
facto, os documentos que acompanham a Mensagem .são o.s seguintes: 

N . 1 - Cópia do relaborio annexo ao inquerito sobre os acon-
t ecimentos do Club Militrur, datado de 15 de ab1·il,· 

N. 2 - Cópia do ?'elmtortio annexo ao inqueritQ militar sobre o.s 
:acontecimentos do 52° batalhão de caçadores, data'do de 25 de rnt1rço ,· 

N. 3 - Cópia do 1~elatorio annexo ao inquerito policial sobre 
'\'Js acontecimento•s que determinaram o sitio, acompanhado de relação 
,dos presos, sem data,· 

N. 4 - Relação do.s officiaes que e)Stiveram presos, por ordem 
do Sr. JI.Enistro, em virtude do estado de sitio, datado de 8 deJ m-aio 
'( refere-se a prisões effeotuadas dos dias 5, 6, 7 e 10, .sem dizer de que 
me.z;, mas certamente de um dos mezes anteriores ao corrente mez de 
.maio). 

N. 5 - Decretos. 
Taes documentos não podem .servir pwra uma informação segura, 

ne:rn, mesmo em relação aos actos .antariores á ultima prorogação do 
sitio, IJOrque não .são originaes, m~s simples c6pias; não são depoi-
mentos, mas méros relatorios. Po•r mais honestas, correctas e dignas, 
que possam ser e ·de facto ·sejam as illustxes autoridades que presidi-
ram taes inqueritos e fizeram esses relatorios, não podem essas peças, 
em uma das quaes se classifica, como desordeiro conhecido, um repre-
sentante da Nação, supprir a f.alta dos documentos oxiginaes, que 
devem ser examinados, estuda.dos e apreciados por nó.s outros, julga-
dores collstitucionaes, dos actos governamentales, . pesando directa-
mente, e por nós mesmos :as provas colhidas e dando-lhes o valoT que 
1hes couber, em face do nosso e não do .criterio alheio., por mais res-
peitavel e valioso que se o possa Teconhecer. 

A maioria da Commissão de Constituição e Justiça, porém, em 
sua alta sabedoria, entendeu indeferir o requerimento· de um dos 
representantes da minoria, no qual se pedia que fo.ssem xequisitados 
do Poder Executivo os inqueritos em original, prejudicando, em sua 
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decisão, a segurança do nosso julgamento e quebrando os mais •re~t~
Tados precedente-a, entre os quaes -deve lembrar o Teferente ao slt10 
de 10 de abril de 1892, cujos numerosos e volumosos documentos_ fo-
Tam, em original, apresentados ao Congresso pelo Marechal Flonano 
Peixoto. , 

A' vista dessa deficiencia de provas e e·aclarecimentos, tendo o 
Governo de mandar novos relatarias e documentos, quando der conta 
dos actos posteriores á data d~ Mensagem, entendo que o Con~resso 
não -deve tomar agora conhecimento de quaesquer a.ctos prat1eadm:. 
durante os estados de sitio e, sim, aguardar a opportunidade dessa 
nova -communicação do,cumen!tada para de ·todos cünhecer e sobre 
elle.s deliberar. 

Passando ao exame do decreto n. 10 . 861, de 25 de abril do cor-
rente anno, que prorogou o esta-do de sitio até 30 de outubro futuro , 
não heaito em arrolai-o entre os actos illegaes e inconvenientes que. 
mais o sejam. 

A preeminencia na competencia para decretação do estado de 
sitio, cabe, sem possível contestação, ao Congresso N aeional, e nem 
os antecedentes historicos do Brazil nem a doutrina do estado de ·aitio-
n,as Republicas Americanas, suffragam a plausibilidade de ser dada. 
essa preeminencia ao Poder Executivo. Este exerce uma faculdade 
-suppletoria de oque o ·Congresso é effectiva e permanente. Au.sente: 
o Congresso, age o Poder Executivo; presente o Congresso, cessa sua 
acção. 

Se assim é, como incontestavelmente é, pode'11á ,adimittir-se a: 
legalidade de um acto subsidiaria, cujos effeito.s se estendam por um-
prazo muito maior do que o -da duração legal do proprio poder effe-
ctivo, cuja falta, e tão sómente essa f al ta, é destinado a supprir? 

"Medida provisoria, com limite no tempo e no espaço, decreto-
de effeito passageiro, temporario, ·aó o imposto pela lei da neces-si-
dade, não pócle o e•ataclo de sitio procrear situações .quasi permanen-
tes, quasi definitivas, sinão irreparaveis. E' possível que o mal-estar, 
o desassocego, as incerteza·a e as ·depresões em que se tem cond·uzido· 
a vida d·a Republica fizessem perder o gosto pela liberdade, e que o 
estado ele sitio, com a suppressão de toda·a as expansões do coração, 
possa pa•recer favor · espeóal a provocar agrad13ci:mentos;: ·a fórma 
poderia ser Republica, ~as as impulsões seriam a•a do Paragu•ay sob• 
os Jesuítas", na phrase expressiva do grande jurisconsulto Carlos de 
Carvalho. 

•Dema;is, a 25 ·de abril, já nem h a>via vestígio, de commoção in-
testina ou de perigo imminente para -a Repub1ica, ou ain<1::t necessi-
·dade de apurar respons•abilid:ades, segundo o insuspeito testemunho· 
<do Govel'n'O em .suas mensagens•, porque é nella.s que encontramrys a 
mais franca affirmacão da normalidade existente em todas as maci-
fPst ações da vida da' cida,de; nellas a declaração de que não se ai-
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·teraram a ordem e o socego publicos-; neUas a noticia do Tela_x~amento 
.da p~sãü ·de todos os envolvidos nas successos de 4 de mwrço. 

Ce-ssou, de facto, tudo quanto piOderia rasoav·elmente explicar a 
permanencia do ·sitio. O que agOTa a tud-o sobre·puja, creand:o a ano:r-
mahda-de, produ2lindo appoe>hensões, paraly.saJndo OIS negocios, atro-
phia:n:do as relações commerciaes, prejudicmndo o::; creditos d•o paiz no 
exterior, é o proprio sitio inconstitucionalmente proroga.do a:té 30 de 
outu•bro, fazend10 c-rer que a Nação brasileira está profundamente 
abalada po·r grave commoção intesti·na, que põe a patria em imminente 
perigo'. A suspensão do ultimo sitio decretado é uma medida de 
.alt-a conveniencia publica, que -se impõe ao :Congresw Nacional, como 
a urgente satisfaçã•o d.a mais premente e iÍmperio·sa necessidade. 

Outro não deve ser o conceito da propria mai·oria da Commissã·o 
.subscrevendo o prqjecto do Telator, - que autoriza o Poder E xecutivo' 
-â "suspender lo ultimo sitio~ logo que as c01idições da •segU'rança pu-
blica o permittirem". ' 

Mas, p·or que no decretar desde logo essa suspensão e tr.ansferil· 
para o PodeT Executivo mais uma das attribuições privativas do 
:Congresso, exactamente no mümento em que, f azenda máo uso de uma 
competencia legitima, parece :revelar tendenci<as 'de cercear ou, pelo 
meno·s, de embaraçai· o exercicio •de funcções essenciaes ao Poder Le-
gislativo 1 . 

. 'Compete privativamente ao Congress-o ". . . approvar ou suspen-
der o .sitio que houve-r sido decLa1·ad·o pelo :Poder Executivo ou seus 
!!!gentes res·ponsaveis, rua am:encia ·d·o Oongresso" (Const., a rt. 34, . 
n. 21), não póde essa attribuição ser ·confi·ada a outro poder, ainda 
que em fórma de auoorização. IAs razões que impossibilitam tal dele-
gaçã·o de attTÍ'buições privativ·as 'OU func0ionaes são obvi.as,. mas é 
sempre conveniente, para recoTdal-as, rever as lições dos mestres . 

' João Barba·lho, Oommentarios á Oonstitt~ição Federal, pag. 49. 
,di,z: 

"E' pertinente tambem •observar .que a Oo.nstituição não per-
mitte a nenhum dos poderes ·o arbitri•o de delegar a outro o exer-
cício de qualqU'er de suas attribuiçõ·es . Quand-o, por excepção, 
a lguma destas precisa se•r exercid·a por poder diverso (a Con~ti
iuiçãio não ·O esqueceu), <1isposição especial ha a esse respeito, 
i30mo v. gr. no .caso .de declaração de sitio (art. 80, •§ 1 °) . . Send? 
os poderes creados pela Ç'onstituiçãp 'divisos e cada um com es~ 
phera sua, :Si se lhes deixasse o arbítrio qe delegar funcções uns 
1aos 'Outros, a separação dos pod(')re-s seri-a uma garantia annulla.:. 
vel a o &abor dos que -os exercessem . 

• • • ••• ,,.,., ••• • •, •• , ••• • c • • •• . ••• o •• ,. o •••• • • • • •• ••• • • • • • • 

"As leis assim feit.as -são, .de pleno direito, nullas ex-defe'Cirn 
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potestaiis e como taes .as devem reconhecer os tribunaes, quando 
perante e11es, em espeme &e tratar c1a apphcação dellas." 

Nos. Estados-U nidlos N . A. é jurisprudencia assentada que the 
power confidi~d to one clepartrnent qannot 'ele exercioerl by tlv.e othe'r. 
Wilbourn v . Thompson, apurl) Baclrer, Anndt O.onst ./ 1891, pag. 
~32, n . 15. 

Discutindo· um projecto que ·autorizava 'O Governo a re.f.ormar as 
escolas mil;i:taTes, ·o De-putad'o Aristides Lobo, em .sessão· de 24 de 
agosto ·de 1891, obseo,vava, com todru .a razãü, que·, com isso, o P EVl'-
lamento substituía sua autoridade, que é indeleg.avel , pela vontade elo 
Governo. E aus qu'e ·allegavam que a 1·eforma seria conforme as bases 
dadas retJorqma : 

"Uma das ca~ttsas qw. mllLÍ S éfiesmomliza?YI>m os fu1·'lamento.s 
da MonGAv:kiJa foi o principio f'I.LII'IletSrf)o dias die:legOJ.Çôes·." 
Sendo· .ass.im, em se tratando de delegações de fun.cçoos legisla-

tivas, quando é certo que o Poder Executivoo:, na feitm•a d·as leis, 
tarobem collabom pela sancçã'o, que dizer da delegação de uma attri-
buição, nã·b -só privativa e primordiai, mas tambem essencial, exclu-

. .s1v.a, especi-aliss1ma como é a do n. 21 ,. do art. 34 c1a 'Üonstituição 
da RepuWi'ca \~ 

Pdas razões expostas, proponho o seguinte -sltbstitutivo : 
O Congresso N acio·nal 1·esolve : 
Art. 1.0 São approvados os decretos ns . 10 . 796, 10.797, e· 10.835, 

pelos quaes o Poder Executivo declaTou o estado de sitio na Capital 
Federal , Nicterohy, P etro•polis· e E·stado do Ceará; res.enando-se o 

üongresso para &e pr·onunciar sobre os actos pra-
SubstNut,ívo ticados na vigenci.a daquelles decre·tos quando lhe 

forem presentes o·s relatorios e ·d<ocumentps refe-
rentes aos actos posteTiores á data •da mensagem. 

Art. 2. Fica suspenso o ultimo si'tio deda,rado· pelo decreto 
n. 10 . 8-61, .de 25 de abril d:o corrente anno; revogadas a·s disposi-
C'Ões em contrario·. 
·· .Sala d·a Oo~missãQ de Oonstituiçã{J e Justiça , 22 de maio de 1914. 
- - A molp"'vo Azevedo. . . · 

A Oonstituiçã'O .da RBpub'lica e o mandato de re·pre~·ntante da 
Nação não permittem lançar a minha assignatura no parece1· do nobre 
Relator, já· subscripto pela ma,ioria . . 

De facto, -o parecer conclue por um projecto.de 
V·oto do Sr. lei que, aMm ele- appro:v;ar o siüo e as suas ,pro-

Pedro M oa-cyr rogações, at€ 30 de outubro, bem como todos -os 
actos pratiBados atré a d:ata da mensagem 

presidencial, deleg_a ao Poder Executi'V'o •a f.aculdade . de suspender ·o 
sitio "logo que as condições ·da segurança publica o perrri.ittam". 



-106-

Ora, pwliminarmente, tal delegação, sobre ser inconstitucional, 
affront-a •a dignidade do :Congresso, e não teTia recebido diQ illustre 
Re1aotor, nem dos nossos collegas da maioria, os votos que· recebeu, 
se não prevalecessem - acima de tudo ! - nesta hediond·a época, 

.. .as famosas injuncçõe;s do· interesse e da paixão parti daria. Os amigos 
do Governo procuram .amparai-o no golpe de Est·ado que .a 25 de 
abril vibrou contra o Oongresso N acionai, pela prorogação· •semestral 
do sitio, uma semana, ·apenas, ·antes da abertur.a das nossas sessões. 

A decretação dei estado de ·sitio é, sem principio, uma attribuição 
"privativa" do Poder Legislativo -vide art. 34, n. 21 da Constitui-
ção Federal - Sóm,M&te na .auz.erncm dJo Cong-re~o, e com as clara~ 
rest1-icções enumeradas pela Constituição no art. 80, ;§I§ 3 e 4 , com-
pete ao 'Poder Executivo decretaT o sitio . 'Assim,. o Governo exeTce, 
.por implícita delegação, limitada, do Congresso, essa. melindTosa fa-
culdade extraordinaTia, no interregno <ha·s sessões, ·quando o Congresso 
não está presente, quando to.dos os cuidadots• relativos á or:dem interna 
e á defesa nacional se concentr·am no· Poder Execu'tivo,·cujo exercício 
é peTmanente e ininterrupto . PTesente ü Oo·ngre&so,. desapparece ü li-
mitado mandato do Governo paJ'a decret;ar •o sitio, e só ao Congresso, 

.reinvestido na plena posse normal das suas funcç<;íes de suspender 
deteTminadas garanti!lis c:onstitucionaes·, cabe o direito de examinar 
se a medidJa excepcio.nal do sitio deve ser' votada par-a re·primir gra-
.Tes commoções intestinas ou para repelliT i;r:rvasão estrangeira, quando 
reconhece que .as providencias ·de policia ordinaria são ine.fficazes. 

Os ~art&. 15 e outros da Constituiçã•o preceituam que os tres · Po-
deres, Executivo, Legislativo e Judicial, serão harmonicos '1'/'l!JLS: irurk-
pe,ndenB.es . O regimen repousa exa·ctamente sobre esta limitação ex-
pressa de competencias e attTibuições, sobre este complexo equilíbrio 
de factrldades indelegaveis., sobre esta discTiminaçãü de· orbitas dentro 
de cad·a uma das quaes giTam as peças da machina administrativa, para 
que a hypertrophia ou a confusão de poderes não compromettam os 
interesses da liberdade· e o rythmo da vida social. 

Entretanto, o parecer, em vez .de propor apenas a prorog.açãü do-
sitio não salv·a siquer .as. ·apparencia·s legaes, ·não firma no Congresso 
a competenci!J. de o prorogaT, mas despe·-o dessa faculdade privativa, 
:rasga · IQ texto constitucional, e confeTe ao Governo ·a faculdade não-
.sómente de manter o sitio, que ínconstitucionalm'ente j·á prorogou,. 
mas tambem a de o ,.,uspender ~ .e qwan.do - ao seu unico e &obe-
rano criteTio - a ordem publica nÍÍJo exigir mais a contintraçãü dessa 
mjed~da excepcil{)nal ! · · 

O Congr-esso demitte-,se ·de deliber.ar, nesta tsessão, ·a·cerca do si-
tio; vota em pleno regimen presi.dencial uma "moção de confian~a". 
~ Governo, .absorve-se no Mlareehal Presidente da Republica,, que 
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foica .sendo o arbitro irresponsavel da mantença ou da suspensão das 
garantias constitucionaes durante .o ultimo semestTe do seu mandato . 

. Si isto nã·o é a ditadur-a, homolog1ada por um Congresso· suicida 
~ o bom senso e a logica não pa·ssam ·de vãs palavras, e a Constitu:i-
ção de 24 de fevereiro desce á condição de um papel sujo, tocado pela 
bota de habeis sophismas a1o serviço de uma tyrannia manhosa. 

Inconstitu·cional, escan.dalosoamente paradoxal é, pois, a ·delegação 
indefinida que o Congresso faz -ao Executivo da faculCLade de manter 
o sitio até 30 de outubr-o, até 15 de novembro, ·at€ quando bem en-
:tendeT. 

Encarado sob esse ponto de ·vista preliminar, o paTeceT do illus-
tre Relator entrará para a historia <ia Republica como um desses 
·documentos . que estereotypam certos horríveis períodos, hem compa-
ra veis aos que a rija penna ' de '1\acito · ferreteou .sem piedade. 

·Por S)lá vez o decreto do Executivo prorogando o ·Sitio em 25 de 
abril até 30 de outubro ·é outro attentado á Constituicão. O Sr. Pnl-
sidente da Repub1ica, ou melib.oT, o Sr. MinistTo do Íuterior, sceptico 
irreveTente, ·atirou despreoccupado sobre o caixão ·da defunta a cinza 
do seu charuto, alinhavando duas palavras justifioativas da monstruo-
sidade. 

1Não podia, porventura, o Chefe do Governo deixar expirai' o 
sitio a 30 de abril e tres dias depois enviar mensagem .ao .Oongresso 
·aconselhando, solicitando, a prorogação, que, sob urgencia regimental, 
.seria logo discutida e votada'? 

Estou oorto de qu'e o Congresso·, ainda que o Marechal não pu-
desse motivar .por fórma ·alguma o seu capricho, apressar-se-ia em 
decretar novo sitio, para esmagar os "à.nimigos da Republica", · o~:~ 
"desordeiros contumazes", conforme o jocoso estribilho da velha can-
ção c!J,udilhesca tod·a a vez em que é n•ecessaTio afogar protestos das 
:almas livres, e que ·; -Governo verifica estarem conquistando .a opinião 
publica. 

•Progorar o sitio por seis mezes, paTa ·além ·do peri•odo em que 
transcorre toda. a sessão ordinaria do •Congresso, e quasi até ao ulti-
mo dia do mand!ato presidencial, estando paT;a Teunir-se dentro de 
uma semana o poder cl!o qual é attribuição primordia-l e priv.ativa a 
declaração do sitio; alaTmaT o paiz e o extrangeiro com a proToga-
çãü ·de uma medida que presuppõe agitações enormes, guerra civil, 
ã.mminentes perigos da Patria, anarchias e desordens indebellav.eis 
dentro das TepTessões e cautelas do regimen normal - é, além de 
inconstitucional, insensato. A prOTogação do sitio valeu, assim, . por 
grave traição do primeíro magistméto do paiz aos supremos deveres 
do seu cargo . 

A urgencia com que estou redigindo este voto em separado não 
permitte desenvolver a prova da .inconstituci1onalidade do decreto de 
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25 de ·abril, mas, n0 plenario, completarei as ~inhas considerações. 
'Üabe .aqui notar que, simultaneamente, com a prorogação semest1:al 
elo .sitio mandou •o Governo pôr em liberda·de os· presos civis, quasi 
todos jornalistas, e chegou ·a nomear militares de alta patente, indi-
ciados como revolucionarias para cargos de confianc,ra, quaes sej.am 
as inspectorias de região ~u ,comm3Jndos .Je grandes unidad~s die 
t ropa . . . . . 

Que revoltante incoherenc1a ! A pretend1da revolta fo1 orgamzad.a, 
í:liz a mensagem, · por esses elementos, unicos que o Governo .prende:u 
como suspeitos . Entretanto, ·O Governo soltou a todos, archivou os 
-inqueritos, não oTélenou mais prisão alguma, limitou-se á censura 

· policial na imprensa, e . . . prorogou o sitio por mais seis meves ! 
Mas que oommoção intesti<rba é esta, qu.e imm~nente perigo da 

Patr~a é este, durante o qual, diz ainda um dos cochilos da mensa-
gem, o povo sabe que existe o sitio, isto é, a· grave situação anormal 
-com elle connexa, sóinente porque o Governo fez disso publicar um 
decreto declaratorio? ! 

Postos em relevo o absurdo e ,a inconstitucionalidade das pro-
rogações d.o sitio, decretada& pelo ·~oder E xecutivo, devo examinar o 
puecer na parte principal, attinente á declaração inicial do est'ado 
de sitio em 4 de março, dia da intentada reunião do Club Militar. 

A Mensagem do Ma rechal e ü paTecer do illustre· Relator fo~·- · 
mam, a respeito da revol.ta ou revaluçãio determinante do sitio, uin 
romance em dous ·alenta,dos volu'Ine1s. 

Li e reli o~ chamados documentos que instn1em .a mensag.em, como 
}leças ·de inf.ormação e elementos de prova para o jcizo soberano do 
Congresso, e não encontrei r astros. siquer, característicos d.8 uma re-
volta civil, militar, ou m,ixta ·que devesse impôr ao Governo a decla-
ração do siti.o, como recurso extremo de defesa propria e da OTdem 
publica . 

Antes de proseguir, cumpre-me assignalar, de accô1··do com o hri-· 
1hante voto do Sr. Arnolpho Az.e~do, a imprestabilid3Jde evidente 
dos pretensos documentos da conspiração, ou revolta abortada, urdidos 
pelo Gove1110. 

Além dos decretos, vieram para o Congresso ,a.penas tres 'Jle]ato?·ios, 
sendo dous de autoTidades militares incumbidas de inqueritos sobre 
{)S acontecimentos do Club :Militar e do 52° batalhão de cacadoTes e 
outro annexo ao inquerito policial sobre os factós que determinaram 10 
sitio, acompanhados das re_spectivas listas das pessoas que e.sfXiv,emm 
presas . 

A. Commissão .entendeu rejeitar o requerimento pelo qual soli-
-citei do Governo a remessa dos inqueritos ·em original, de modo que 
só podemos estudar o caso da declaração do sitio á_ luz incerta e es-
cassa dos relatorios ·organizados por ag~ntes do Gove~·no , ·que estão 
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elles proprios, em causa sub j'UI)ic.e, dependentes do ·W'I'idlituon do 
Congresso. Mas, mesmo as.sim, é impo·ssive-1, com pulsando taes pa-
peis, suSitentar que houve, ou ·mesmo estava pm~a occorrer ·qualqueT 
commoção intestina, condição essencial paTa a decretação do sitio . 

Ponha a Oamara os seus olhos sobre o Relatorio do inquerito 
policial feito por um delegado á ordem do chefe de Policia. 

E' um charivaTi ! 
Toda a peça se. compõe de períodos extrahidos de editoriaes da 

imprensa opposicionista e de referencias ( Slic) a depoimentos que se 
diz pre·sta·dos peloe chefes de •segurança e da guaTda civil,, e vario·s 
~idadãos. O relatorio conclu'e que havia uma "sedição" em preparo, 
dos artigos d'A Epoca, Imparoial, Correio dJ.a Manhã e outras folhas, 
contendo Tudes ataques, e até .ameaças, ao Governo. · 

E para que se possa ·aquilataT do valor dos depoimentos· nesse 
parvo TelatoTio, basta dizer que eu lá estou arrolado entre os conspi-
TadoTes "que conceTtavam planos paT,a a deposição do Governo em 
Teuniões continuas, etc. " 

Por minha ho:qra juro que nunca, absolutamente nunca, fui pro-
curado ou procurei a quem quer que seja, paisano, ou mílitar,. para 
coruspil'ar contra o Governo. Mais ainda: ignoro até hoje, si, quando, 
onde, taes ou taes pessoas .se reuniram para conspirar. 

A calumnia estupida, lançada contTa miin, e ·de· qu'e só agora, 
remexendo esses trapos dos rlif,atórÚ;s do sitio, tive noticia, mais me 
convenceu .de como foi arranjado o inquerito policial sobre os acon-
tecimentos que determinaram o sitio. No plenario, debulharei melhor 
.esse relabotr'l1o . 

Da mesma laia os dons outros. Palavras, palav1'a·s, palavms ! 
Nenhuma prova, nenhum docu!Il!€nto.,. mesmo indi1reoto, <le que. la 
capital da R epublica estav·a entregue a desordens, a ·ameaça:s, a con-
vulsões, deante das quaes a policia e os meios ordinarios de repressão 
tivessem sido empregados e reconhecidos impotentes, de onde a im-
mediata necessidade da medida excepcional do sit~o .· 

·A verdade honesta, porém, é qne o sitio só foi; decretado na 
noite ele 4 de março, poTque após a reunião de offici.aes no Olub Mi-
1it'ar o .Sr. Presidente da Repub1ica teve infundado medo de ser 
deposto e quiz vingar-se de alguns camar.adas do Exercito, bem como 
dos jornalistas da opposiçã:o . 

A reunião do Club Militar, ·além de não constituir poT si só a 
commoção intestina que a lei magna exige se verif~que para autorizar· 
o .sitio .foi um facto sem ligações com .a campanha movida pela im-
pTensa de longa data e sem treguas contra os enos do GoveTno. O 

. Brasil todo sabe que, tão ou mais forte do que ultimamente, foi de 
começo a opposição do jornalismo livre contra o Governo ma1·echa-
1icio. 
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Onde es'tá uma prov-a, mesmo indiciaria, de que os numerosos 
militares' desta guarnição .sacias do Olub Militar procura1'am enten-

-der-se com civis para concertar a deposiç-ão do Governo? 
O Club Militar estava tranquillo, isolado de quaesquer agitações, 

quando a guarnição de ·Fortaleza inv.ocou, por telegramma, os seus 
conselhos acerca da attitude que .devia observar -si os revolucionarios 
mandados pelo P. R . O. contra o Governo ' iegal, Coronel Franco 
Rabello, ·atacassem ·a capital do E stado, e a forç-a federal se houvesse 
de pronunciar na difficil conju'nctura. Como ,é sabido, começ-aram 
os socios .do Olub Militar a assignar lista~ de •convocação da assemblãa 
e a organizar moções de resposta á guarnição consultante . Dividiram-
se nesse terreno calo-rosamente as opiniões; uns queriam, outros não, 
a reunião immediata do club, cuja directoria fuJ:!dando-se nos esta-
tutos marcara o .comício para ü sabbado. Na quinta-feira, porém, 
muitos officiaes quizeram reali:ãal~a á Tevelia da di.rectoria amente, 
acclamando uma mesa provisoria . Isto não foi consegU'ido, e todos 
dispersaram para as ~uas casas, quasi todos á paisana, fazendo com-
mentarios ao fracasso da r-eunião. Como era natural, pela impor-
tancia do Olub Militar, e do assúmpto que se ia discutir, estacionaram 
em frente ao edifício-, na Avenida Central, umas dezenas de popúla-
Tes -desarmados e cm:iosos, e que .se l'•etiraram após alguns vivas a 
diversos militares sympathizados pela massa, cumprindo notar que 
esses militares não animaram o applauso recebido com U'ma .só palavra 
de incitamento a desordens . Meia hora depois do fracasso. .da Teunião, 
a Avenid-a tinha o triste e calmo aspecto habitual ao tre.cho proximo 
ao Olub Militar. 

Nada mais houve, como foi testemunha 'a população- em peso 
desta •cidade . . 

Horas depois, o GovernQ_ declarava· o estado de sitio e já antes 
delle mandava violentamente prender os jornalistas e suspender os 
jornaes da opposição, attentado novo nos -annaes das dieta-duras repu-
blicanas. M:as onde, em tudo isso, a commoção intestina? 

Qual foi ·O batalhão, a -companhia, ·que se Tevoltou, ou mesmo 
que ameaçou, oU' tenha dado ligeiras mostr-as de querer re.voltar-se? 

Houve ao menos pelas ruas alguma passei-ata de populares, 
algum principio de motim, qualquer provocação ou -desacato ás au-
toridades? ~ · 

· Mas admittamos, por argumentar, 'que a reunião d!o· Olub Militar 
tP.nha sido intencionalmente subversiva e que pu•desse geraT effeitos 
graves, lançaT a anarchia nos quarteis, impeHir a tropa para as Tuas 
e deteminar, emfim, uma -deposição do -Governo . Não era ain<1a pre-
ciso estado de sitio para "preven'iT" a revoha. r>!ig;o " 1prevenir" 
porque o sitio, não tendo havido começo mateTial de revolta. não foi 
repressivo, como, aliás, sempre deve ser . Ao Governo, conhece·dor do 
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terreno em que. pisa, não faltavam meios para immediatamente afas-
tar daqui os elementos militares suspeitos de propositos subveTsivos . 
As leis militares facilitam pTovidencias rapidas e eneTgicas que, com-
. binadas com as de uma .a.cl}ã·o policial intelligente, bastam par.a elimi-
nar a probabilidade de uma sortida revolucionaTia e cortar .o fio ás 
Ul'cliduras mais habilmente tramadas . 

Nos dias seguintes á ·declaTação do sit io pensando attenuar os 
effeitos desastrosos desse a.cto de 1oucura ou de medo, o Governo veiu 
confessar que não existia, ou que, si existira, tinha logo acabado, a 
commoção intestina porque mandou pe1a sua imprensa declaT,ar que 
o paiz inteiro estava em completa paz,. que a ord:e,m era absoluta, 
que· a população estava tranquilla, entTegue aos seus labores habituaes, 
sob um Tegimen de evidente normalidade·. Si me não falha a memoria, 
nesse sentido o Sr . Ministro da Justiça expedi o alegre circular aos 
Estados, reproduzida no O Paiz e em outTos joTTI.ae.s amigos . 

Acqr·esce que', havendo por mesquinhas ving1anças pTendido os jor-
nalistas da opposição, a policia nem siquer fez tomar os depoimentos 
e qualificaT esses réos "abominaveis". A carta .d·o Sr . Macedo Soares, 
director d'O Impwrcial, hontemliJCla da tribuna pelo Deputado Bueno de 
AndTacla, e que posso juntar a e'ste voto· em separado com o instru-
ctivo discurso que a contém, mostra que os pTesos entraram e sahiram, 
após longas semanas, da prisão, e varias perambulações de terra e 
mar, sem que se lhes dissesse ao menos, por acto official, si e po1·que 
t>Tam presos políticos. . .O peTve-Tso -capricho os prendeu e o peTverso 
capricho os mandou embora .. . 

Quanto aos militares - a outra numerosa classe contra a qual, 
pare~, foi -declarado o sitio, apenas onze (vide a lista documento 
n. 4), foram presos, mas do e1·ime de tres, observa o relato rio, do-
cumento n. "nada ficou .apurado". 

Felizmente esse l'elatorio tambem confessa a fls. 1 v . : "penosa 
e difficil foi a organização dessa prova, <J,Ue, apezar de e.11cras~a,, pro-
jecta alguma clari:d,ade sobre os fa-ctos". lO melho·r , porém, dessa peça 
te.cida com fiapos de depoimentos, adrede res.pigados aqui e alli. é 
o seguinte: "da prova testemunhal colligem-oo ind·icios whll!mle;n~1s 
de que algo estava preparado para perturbar a oTdem na noite de 4 
de maTço etc . " . 

Algo? E' forte, é decisivo ! 
, Torna-se impTescindivel notar qu~ todos os famosos Telatorios, 
annexos aos inquel'Ítos, nunca mencionam nos seus re-sumos de depoi-
mento os nomes dos depoentes; nem isto fo:i t r azido ao conhecimento 
do Congresso, obrigado a comer pela mã.o alheia, ·condemnado a julgar 
atravéz dos 1·elatorios da policia e .dos amigos do Marechal Presidente. 
Os míseros inqueritos acabaram tristemente. mandados aTchivar pelo 
Ministro d·a Guerra "com a razã-o confessa;da e categorica de se não 
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h aver podido apul'E/1' culpa contra ninguem" - ponde.rou no Senado 
o eminente Sr. Ruy Barbosa. . 

Creio ter dito o Jlufficiente .para demonstrar que não houve razão 
algu:na, ·com fu~damento na lettra express·a da Constituição, insus-
ceptlvel de amphações, para a d0cLaração do estado de sitio, em 4 de 
março, e mu'ito mtinos, para as ínqu·alificaveis prorogações que ainda 
subsistem. 

1A -Patria não estava correndo imminente perigo. 
Não occorrera il).vas.ão extrangeira. E. de commoção intestina, 

houve .apenas . .. uma rixosa reunião, sem -armas, que o Governo fez 
fwcilmente~ ,a:bortar, no ·Olub : Militar, c a in trepida campanha da 
imprensa contra a Hanguinolenta intervenção no Ceará,. ·contra o re-
gabofe adminis.trativo, contra., emfim, todos os erroª e crime,s da po-
lítica dominante. 

Em plena paz do paiz inteiro, o .Sr. Presidente da Republica, 
indignado com a enorme' maioria da guarnição, porque esta tentava 
subscrever moções desfavoraveis á sua politica no Ceará (razão offi-
c~al), desatinado pe1os golpes certeiros da imprensa, appellou par a 
ó estado de sitio ~ vive do sitio. ·Como da cafeína que prolonga as 
hóras derradeiras idos moribundos. 

Mas ... não é preciso. Depois de anancar ao Congresso a dele-
gação par.a manter ou suspen.der ta'l medida compressora, preferirá 
talvez s' Ex ' ser magnanimo, "inclirrando por U'm pouco a majesta-
de", relaxando a prisão moral do Parlamento, dand-O um · pouco de 
allivÍO .aO pa.!Íz, estonteado de tantas affronta·S. 

De minha parte direi ao Governo que não houve,. e agora muito 
menos existe, o perigo das revoltas, justificativo da s,uspensão das 
garantias constitucionaes. O paiz está fr ruco, pobre, endividado, sem 

' credito, ma.s é ·de natural manso e obediente. 
Ubi; ~ervituiJJ.imem faciunt, ibi pucerm app•eblant·. 
A prorogação do sitio é um ·crime !Í.nu til, é um luxo de força. 
O 1Sr. Presidente da Republica póde suspendel..;o porqu'e a maio-

na quer que o fa,ça S. Ex. e 11ão o ·Congresso mutilado . 
.Cumpro, porém, o meu dever per·ante o paiz cujos negocios, honra, 

liberdades e altos interesses -0 sítio está compromettendo, com o offe-
reoel', sinão á votação do Congresso, mas á santa poeira dos archivos, 
o seguinte projecto de lei: 

"O OongTesso N acionai d:e'creta : 
Art . 1. o F·i0a suspenso o estado de sltw, 

Projec~o prorogado pelo decreto n. 10.861, de 25 de abril 
deste anuo . · 

Art. 2. 0 São desapprovados OS• estado.s ·de .sit io, decretado· em 4 
. de mar:ç0' e llrorogado até 30 , de ·abril, bem como os .a.ctos durante elles 
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praticados, devendo ser apurada a responsabilidade do Governo e seus 
agentes pelos abusos commettidos. 

Art . 3. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
C amara dos Deputados, 23 de' maio de 1914. - F : diro llfo.acy1·. , . 

DOCUMENTO N. 1 

CÓPIA DO REL.AITORIO ANNEXO DO INQUERIT·O SOBRE OS ACONTECIMEN1'0R' 
DO CLUB MILITAR 

Examinando-se o presente inquerito, verifica-se que houve-
tentativa .de subversão da ordem na no.ine de 4 par~ 5 dQ mez 
proximo findo, nesta Capital, O)lde desde algum tempo certo& 
elementos veem agitando na imprensa e na tribuna o animo 
publico, creando uma atmosphera de odios e malquexenças, 
em uma campanha tremenda de diffamação e descredoito con-
txa ·os mais altos poderes da Nação, visando principalmente chamar 
a si os militares, :a quem eternamente pretendem explorar, tentando· 
desviai-os do caminho :recto do dever e da disciplina, ·sem desanimar, 
antes creando novas .forças a cada repulsão -ou a oada insuccesso-
colhido. A situação política do Ceará facultou o pretexto para novas: 
investidas - e ra intriga., a calumnia e o boato foram postos em 
campo. E á medida que se esforçavam, por attrahi11 a execração pu-
blica contra: os homens que tinham as mais graves res·ponsabilidades, 
punham em desta;que com louvores exce.ssivos e apresentados como 
salvadores da Patria, aquelles em cujo prestigio confiavam para che-
gar aos fins que ·claramente visavam : ,a revolução. Tudo isto está 
na consciencia de todos e l'esalta da prova testemunhal colhida ne·ste 
inquerito, bem como de alguns numeros de jo·rnaes a elle appensos. 
A annunciada sessão do Club Militar para a noite de 4 de março 
ultimo serviria para a exploração dos sentimentos generosos e nobres 
da mocidade militar, ardorosa e patúotica, mas inexperiente e facil 
de ser co}hid•a nas malhas de uma surpreza, cujo fim seria - não 
a salvação do <Ceará, que constituía simplesmente o pretexto, mas 

desprestigio e a desmoralização do Governo Federal e, quiçá, a 
sua quéda. A tentativa franca e aberta de perturbação da OTdem 
naquella memoravel noite deixou patente a inaniqade dos esforços 
dos agitadores e descontentes e a pujante força moral e matel'ial de 
que dispoz a autoridade pam manter a ordem e mais uma vez salvar 
a R.epublica de amaTgas decepções. (Vide depoimentos fls . .. . ). ·oa 
indiciados neste inquerito ·são em numexo de onze; á luz da prov~t 
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testemunhal passamos a :f.azer resaltar a l'€sponsabilidade que foi pos-
-aivel apurar em relação a cada um. - Penosa e difficil foi a orga-
nização dessa pl'ova que, apezar de escassa, projecta sempre alguma 
claridade sohl'€ os factos. E' bem sabido o quanto repugna a certos 
€spiritos a delação do que sabem oü do que ouviram dizer em relação 
a -oamaradas, a amigoa e a conhecidos compromettidos em factos 
da natureza -daquelles de que se occupa este inquerito. O sentimen-
talismo proprio da nossa raça, alliado á preoccupação de não preju-
dicar ' a liberdade e os interesses alheios, do receio de ficar ou de 
parecer mal dizendo que sabia, quando nada. denunciou em occaúão 
propr~a á autoridade competente, incorrendo assim em dispositivo 
regulamentar, tudo isso prejudicou a collecta dessa prova, a unica 
que foi possível esmerilhar, uma vez que as provas material e do-
cumental eram completamente nullas. Da. prova teatemunhal colli-
gem-se indícios vehementes de que algo estava prepa.rado para per-
turbar a ordem na noite de 4 de março proJÇimo findo, aproveitan-
do-se pa·l'a isto 'OS agitadores· d•a sessão annunciada para. aquella 
noite; tomariam por pretexto o caso do Ceará - e a apresentação 
de moções rubra·a, os discursos violentos, os apartes vehementes de 
incitação á indisciplina fariam o resto ... Para conseguir este resul-
tado, tinham a quasi certeza de que a directoTÍa não compareceTÍa, 
de accôrdo com os estylos, por ser a primeim {)Onvocação, pav:a abrir 
a sessã.o, deixando-os maia á vontade pará. deliberar em nome e .sob 
a responsabiliclade moral do Olub, sem levar em cont.a o golpe tre-
mendo, quiç:á de morte, que iam vib:6ar na beneme.rita associação ano-
nyma, cujos estatutos a de:f.inem no art. 4°, como essencialmente 
technica e nos arta. 1 o e 2°, como destinada a estreitar os l aços de 
união e solidariedade entre os officiaes do Exercito e da Arma-da, des-
envolver o· gosto pelos estudos militares, por meio de palestras e confe-
rencias, estimulando a cultura de sentimentos nobres e eleva:dos, advogar 
inte1•esses individ'UO!es dos membros e -respectivas famílias, mantendo 
bibliotheca, sala de armaa, serviço de assistencia por meio de caixas 
de beneficencia, etc. O Olub Milita-r é, 'pois, exclusivamente uma 
•associação anonyma de recreação e beneficencia, como outra qual-
quer - e não vma aggremiação em cuja séde possam ter discussão 
e exame t,hese3 políticas ou cogitações de intervenção indebita e, 
portanto, tumultuaria e impertinente naquillo que não seja de _ sua 
competencia, pela lettra expressa· dos estatutos. E se assim não fôra, 
já de ha muito a anarchia e a desorganização campeariam sohre a 
ruína da legendaria sociedade. O intuito de quereT trnsformal-a em 
centro de agitação política, impellindo-a a tomar deliberaçõea que 
escapam aos fins de sua m·eação, constitue por si só acto de g1'ave 
in:fracção da disciplina e do dever militar. Que eram ·sedicio-sas as 
intenções do grupo que pretendia apodeTar-se ·d·a direcção _da seasão 



do Olub, na esperada .ausen:cia da sua directoria, não resta duvida; 
as testemunhas de fls. 26 verso, e 33, declar>am de modo perempto-rio 
e -positivo que ouviram á porta do Club o p.rop11io Marechal Menna 
BaTl'eto, o chefe visível d-aquillo tudo, dizer que naque.Ua noite o 
"Club manter-se-hia em ·aessão permanente até ;que o Governo resol-
vesse .a situação anarchica em que tinha -collocado o paiz". A gravi-
dade desta 1·evelação dispensa qualquer commentario. Em frente ao 
edifício do Club permalliecia grande numero de pessoas para alli 
adrede attl~ahida.s por conhecidos ag.itadores, com o fim certamente 
de -agir no momento opportuno, no sentido de apoiar e garantir pela 
fi-cção d•a vontade popular o que se delibera·ase em cima, n.o recinto 
( test. fls. 41 verso). O que no recinto se passou vê-se pelo depo-imento 
unifo-rme de numerosas testemunhas, qu•asi todas as que depuzeram 
neate inquerito, f icando abundantemente provad-a a tentativa de as-
salto á presidencia da sessão, com fins certamente sediciosos e pre-
me-ditados. Acdamado o Ma-rechal reformad-o Menna Baneto· pelo 
Coronel Coriolano de Carvalho para presidil-a ( depoimeThto fls. 3 
verso e outros), -com o apoio immediato e enthusiasta do Marechal 
reformado Vicente Osorio de Paiva, GeneDal d~ Divisão Gregorio 
Thaumaturgo de Azevedo, dito graduado Feliciano Mendes de Mo-
raes, Tenente~Coronel Antonio MeThdes de Moraes, Major Paulo José 
2.-e Oliveira, 1° Tenente Propicio Car:r;teiro da Fontoura e outros, 
com estes dirigiu-se para asa:umi1· a desejada presidencia, da qual, 
entretanto, n.ão ·conseguiu apropriar-se por ter sido imp1edidio por 
elementos energicos e bem orientados -qeu alli felizmente se achavam. 
A simples enunciação dos nomes acima, de inimigo·a declarados da 
situação actual, desses que não guardam conveniencias nem recato 
de linguagiem em qualquer )oga-r em que se encon.trem, traz ao espí-
rito mais desprevenido a convicção firme de que estavam alli man.-
communado.s, com fina inconfessaveis, dispostos a .aproveitar-se da 
exaltação de algun.s espíritos. Um ou out-ro dos po.rtadores dos sete 
nomes acima citados frequentam o Club raramente; outros alli esta-
vam pela primeira vez; um delles, o Major Paulo de Oliveira, havci.a 
sido admittido socio naquelle mesmo dia (âep. fl.s. 16 verso), e apro-
veitava .a occasião para vociferar imp.roperios contra o Governo e a 
situação política ( test. fls. 27) conjuntamente com o Coronel Coi'ÍO-
lano de CaTValho (test. fls. 29). O mesmo Major Paulo de Oliveira 
com o 1 o TeneThte Propicio Fontoura declararam á testemunha fls . 34 
verso, quando presos, apóa os acontecimentos do Club, que e·r.a inten-
ção sua, -dos seus companheiros de opposição, forçar o Governo a pres-
tigiar no Ceará os 28 officiaes ·signatario.s do telegramma passado 
ao Olub, solicitando conselho sobre sua con:ducta e que o CoTon~l 
Coriolano de Carvalho se dirigira ao parente de um sargento do 1 o Te-
gimento de cavallaria pedindo a adhesão desse sargento para uma 
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rev.QÍta ( teat. cit fls. 34 ve~so). Comparecendo o parente desse sar-
gento perante este inquerito, esquivou-se de depôr por motivos de 
consciencia intima m,uito respeitaveis, affirmando , que jámais o sar-
gento tivera disso conhecimento, por ter-lh'o occultado. A testemunha 
de fls. 41 verso, affirma ter ouvido dizer, o que aliás j·á consta deste re-
latorio, que era intenção do-s que querÍlJ.m apropriar~se da sesão do Club, 

· niantel-a em caracter permanente, constituindo~se depois uma junta 
revolucion~ria de que fariam parte Menna Barreto, Ruy Barbosa e 
outro cujo nome não foi citado, afim de coÚBtÍtuirem um triumvirato. 
A testemunha de fls. 42 verso, ouviu o M-arechal Menna Barreto dize-r: 
"E'ste Govemo está fóra da lei." A 16a, :fl3. ~5, diz que o Major Paulo 
de Oliveira declaran em sua presença que, si o Club não adoptasse 
uma l'esolução para o caso do Ceará, "iria para a praça publica". 
A 17a, a fls. 46, declara que ouviu a alguns camaradas, opiniões 
extremadas em tom de indisciplinia e insubordinação no sentido de 
resolver-se o caso do Ceare, ainda mesmo com desprestigio das auto-
ridades legal.mente constituídas. A 19a testemunha, fls. 46· ·verso, 
.affirma que inferitOres e praças eram desde certo tempo solicitadas 
por exploTadores políticos paTa fins sediciosos, o que tudo consta de 
um inquerito especi.al; a mesma testemunha viu o General Thauma-
turgo de Azevedo confabular com o· Generàl ref.ol'mado Sebastião 
Bandeira, á porta dü Club Militar, na noite ·de 4 de ma'l'ÇO ;_ ainda 
essa testemunha ouviu o Coronel Coriolano dizer naquella noite, após 
o in.:mccesso da presidencia Menna Barreto : "isto só a bala". Affirma 
a test. fls . 49 verso, que um gru,po numeroso de officiaes pretendia 
não só destituir a directoria do Club, como f.azer approvar uma 
moção de incitamento á indisciplina e intervenção do Club em ques-
tões políticas e que o Marechal Menna Barreto e outros soltavam 
gritos de imprecação contra as autoridade·a e que dur.ante os momen-
tos de maior agitação no Club, ouviu tambem gritos de "viva a 
revolução", "abaixo este Govemo bandido·" e out-ros assim e aind.a 
que, já na rua, .viu o MaTechal Menna Barreto ser vivamente accla-
mado por grupos de indivíduos capitaneados por conhecidos desor-
deiros, entre o·a quaes Seba,stião Bandeira, -Mauricio de Lacerda, Caio 
Monteiro de Barros e outros. A test. fls . 60 diz que ouviu ao General 
Feliciano de Mones dizer: "Quem sabe si não iremos p-ara a praça 
publica?" - declara a de fls. 46, que encontrou o Capitão Mario 
Clementino de CaTValho no trem que parte do Realeugo ao meio-dia 
a f.azer Teferencias, em companhia de mais dous officiaes, á dubie-
d·a<de do General Tito Escobar em relação ao·a aconte'cimento•s do 
Ceará e que conviria de pôr este General do ·cargo de ' Presidente do 
Club e collocar em seu l()Jgar o General Mendes de Moraes; veem 
cor:roborar o procedimento incor.recto e desleal do Capitã·o Mario 
Olemlentino, que d~spunha da intieirru ,confi-ança da ·directoria do 
Club, como seu 10 Secretario, reeleito, - os dl')poimento.s das teste-



munhas de fls. 51 a 59, doa quaes vê-se que illa.queou a boa fé da 
directoria publicando editaes de convocação com, phrases de insinua-
ção tendenciosas mesmo, não a:utoTizadas pelo .Presidente, preten-

' . b dendo encáminhar e dirigir a acção do· Club no sentido e ao sa ôr 
dos mais ardoro3os opposicionistas, com quem Íl'equentemente con-
fabulava no Olub e fóra delle ( dep. fls. 38 verso), até que, apertado 
em um circulo de ferro pelas justas e merecidas increpações do PTe-
si:dente e outros memb.ros, resignou na tarde de 4 de março o seu 
mandato de <Secretario (fls. 51 a 59, 62 verso a 64 verso). Sobre o 
Tenente-Coronel Antonio Mendes de Moraes recae tambem a respon-
sabilidade do facto de haver, quando já i.a alta a noite de 4 para 5 
de março, se dirigido aos aposentos dos officiaes que residem no 
segundo andar do Olub Militar e, dirigindo-se ao em que reside a 
teat. de fls. 66 verso, depois de declaTar-lhe que o sitio estava decre-
ia,do, disse-lhe que era necessario ir alguem á Villa lv'Iilitar avisar que o 
General Feliciano de Moraes, seu irmão, estava preso e nada conse-
guindo dessa testemunha, dirigiu-se ao quarto de moradia da test. fls. 6.9, 
que nesse mesmo dia alli .se hospedara vinda do Paraná, não sendo mais 
feliz, retirando-se proferindo insultos e improperio·a. A testem,unha de 
fls. 65 vel'lso, refere um incidente occorrido em DeodaTo ácerca da Tequi-
siçã<i> de um trem especial para conduzir forças da Villa Militar para 
a Central, naquella noite; pelo exame desse depoimento em combina-
ção com o.s de fls. 70 a 74, póde-oo colligir que não houve requisição 
alguma nesse ·sentido, feita por quem quer _que seja, ver·halmente ou 
por escripto. O que houve, segundo parece, foi um mal entendido, 
provocado por sentimento de medo, curiosidáde ou mesmo excesso 
de zelo da test. de fls. 70 a 71. Em relação aoa indiciados Capitão 
J o;aquim Vieira Ferreira Sobrinho e a.spirantes a official Hildeberto 
de Abu•querque e -:oatullo Piá de Andrade, nada ficou apurado, a 
não ser que o primeiro publicou um artigo em um jornal de sua pro-
priedade intitulado O Oosmopol'iJta, em que faz censuras ao Genel'lal 
T.ito Escobar por não ter comparécido para presidir a sessão do Club 
Militar na noite referida. O indiciado 1 o Tenente João Propicio Oar-
_neiro d·a Fontoura, foi posto em liberdade por força de um hab~(})S'
corpus que lhe foi concedido pelo Supremo Tribunal Federal, por 
ser Deputado Estadual da Bahia. Sejam este·a autos remettido.s ao 
8r. General de Divisão Vespasiano Gonçalves de Albuquerque e Silva-, 
Ministro e Secretario de Estado dos Nego cios da Guerra, a quem com-
pete decidir afinal. Capital Federal, 15 de abril de 1914. - José 
Agostinho Marques Porrto, General de Divisão. Oonf1orme. - Fran-
cisco J.osé Alvares da Fons.eoa. 
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DOOUMEN.TO N. 2 
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COPIA DO RELATORIO .AJ.'iNEXO AO• INQUERITO MILITAR SOBRE OS ACOl)Tf-

CIMENTOS DO @ 0 BATALH.ÃQ DE CAÇADORES 

:· 

Examinando-se o presente inquerito, verifica-se que os 1:oldado·s 
Antonio Ribeiro Pessôa e Theodomiro Freitas dos Santos tiveram a · 
idéa de f.aZJer um pedido collectivo de todos os soldados da guarniçãQ 
dirigido primeiro aDs seus oommaii'd.antes ·e depois ao Excellentissimo 
Senhor Marechal Presidente da Repubhca no sentidü de ser augmen· 
tado o soldo, melhvrada ,a etapa, Cl'\ea<1a uma e-scola preparatoria 
para praças e das mesmas terem liberdade de transitar peLas ruas da 
cidade, seli!. ~:erem provocadas pela policia; os dous soldados acima 
referidos encontraram logo apoio e interesse no soldadv Joaquim Ro-
drigues ·Oorrêa Lima, e, mais tarde', adhesiio de outros consultados a 
respeito (fls. 7 v. 11, 13, 14, 16, 18, 19 v., 20, 22. 63. 68 v. e 69.). 
Uma vez .assentada ·a idéa do pedido collectivo para melhvria da si-
tuação das praça&, idéa que "é geral em toda guarnição, sentindo-<se 
todos os soldados mal com as su~s condições'', como affirma Pessôa e 
que não teve' influencia extranha (fls. 6H), passaram os indiciadvs 
Pe~:sõa , Corrêa de Lima e The.odomiro a agu: c.Dm o fim ·de obter a 
a:dhesão dos seus camaradas de batalhão e de outros corpos desta 
guarnição . P ,ara este fim- organÍZJaram uma lista em cujo cabeçalho 
escreveram: - "Brasileíros honrados do 52° batalhão de caçadores" 
- na qual os Eoldados que sabiam lêr assignavam e os nomes dos que 
não sabiam eram escriptos por P essôa ou Corrêa Lima (depoimentos 
ás fls. 11 v., 16 v., 18, 1!J v., 24 v., 29, 3,0, 31, 32 v., 41 v., 
42, 44 v., 46, 49,. 66 v., e 67 v.). Para arranjar •adeptos Pessôa 
confabulou com as seguintes praças do cioooenta e dous batalhão: 
- anspeçada Herculano Gonç:alve\s d·a Rocha Leão de Castro, (fls. 7 v., 
64 v. e 67), anspeçada AntoniD dos •Santos M:arzagão (fls. 16 v.), 
soldados .Archipiades Leão Cavalcanti (fls. 18) , Ruben Antonio Fa-
bricio ('fis. 21 v.), Fr·auciEco Marinho de Souza (fls. 23),. corneteiro 
João .J<'errei·ra Pinto (fls . 27 v.), cabo Antonio Bandeira (fls. 29 
c 67 v.), cahv Jo&é C abral de Mello (fls. 30 e 67 v. ) . s'Oldados 
Francisco Balbino da Silva (fls. 31), tambor João Rodrigues Vieira 
(fls. 32 v., 34 e 67 r. ) , soldados Mario Ribe'iro de Castro (fls.- 33 
e 67 v . ), Francisco Carlos Cardoso (fls. 43),. e João Gomes Pe1xot'D 
(fls. 46). Por sua vez Couêa Lima convidou o cabo João Antonio 
de Oliveira (fls. 14), soldado José Domingos de i.Sant'Anna (fls. 22), 
corneteiro João Pinho de Medeiros (fls. 32). soldados Alvaro Fer-
reira Lage Junior (fls. 41), 'Arcelino Gomes.Porto (fls. 42), Murillo 
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Chagas de Meira Lima (fls. 48 v.), e Perciliano Pe1·eira Pitta 
(fls . 66 v . ). O soldado Francisco Marinho de Souza fez identico 
convite ao cabo João Antonio de Oliveira (fls . 14 e 23 v.) e a 
Murillq Chagas de Meira Lima (fls. 49). J! .. 'inaimente o cabo João 
Antonio de Oliveira convidou o caho I.AJscendino Alves de S.oU2la 
(fls . 14, 23 e 24 v. ) Ao mesmo tempo que P,essôa, Corrêa Lima e 
Theodomiro e mais adeptos do movimento agiam no quartel do cin-
coenta e dou~ de caçadores, eram dest3JCa·dos 'emissarios para se en-
tenderem com as praças de outros corpos da guarnição e' até praças do 
Batalhão N.aval que estiveram a passeio no quartel foram convidadas 
para tomar parte no movimento. Assim é que o anspeçada Antonio dos 
Santos Marzagão e soldado João Fernandes de Oliveira foram em 
dias differe'ntes ao terceiro regimento de infantaria procuí·ar adhe-
sões para o movimento (fls. lú), tendo o anspeçada Marzagão se 
entendido a respeito com o cabo do nono batalhã'O, Ludovico Dias 
Coutinho (fls. 16 v. e 50 v.), que nada disse a respeito . Ao cincoenta 
e ·cinco batalhão de caçadores foram os soldad'Os Antonio Ribeiro Pes-
sôa e João Fernandes de Oliveira (fls . 9 v. e 13), e ahi se entenderam 
com seis ou sete .soldados no num~ro dos quaes .se ·achavam os de nomes 
Carlos Cabral de Lima e Luiz :Corrêa de Oliveira. O s-oldado Cabral 
de Lima, achou bôa a idéa, como affírma ·Fe-rnandes de Oliveira 
(fls. 13),. declarando no emtant~ no seu depoimento ter sido 
convidado por Pessôa para uma revolta com a qual não concordou 
(fls. 52), tendo Pessôa lhe perguntado qual o systema de illuminação do 
quartel e se a porta da intendencia do batalhão era de• ferro ou de 
madeim (fls. 52) e o ·soldado Luiz Corrêa de Oliveira ouviu os dous 
soldados do cincoenta e dous de caçadores fallar sobre revolta (fls. 53). 
Ao cincoenta e seis batalhão foram o ·aoldado Pessôa e corneteiro João 
FerreiTa Pinto, no dia 14, mas em hor.as differentes (fls. 6, 7 v., 8 v., 
9 v., 53, 53 v., 57, 57 v. e 58). O soldado Pessôa foi portad:or do cartão 
,iunto aos autos (fl.s. 5), escripto pelo anspeqada Herculano Gonçalves 
da Rocha Leão de Ca3tro e dirigido ao soldado do cincoenta e seis 
batalhão Hugo José Barbosa, no qual "apresentava o seu amigo Pes-
sôa que ia incumbido ·de desempenhar uma missmo mu~to sérila!'. Não 
encontrando Hugo, Pessôa entreg-ou o allud~d:o cartã,o ao soldado 
daquelle batalhão Francisco José Militão, fazendo-lhe ne-ata occasião 
convite para ·entrar em uma revolta na qual já se achavam os solda-
dos do cincoenta e dous, cincoenta e cinco e vigesimo grupo de arti-
lharia de montanha (fls. 6) . Militão abriu o enveloppe, leu o cartão, 
rasgou-o, jogou os pedaços n:o lixo e impressionado foi dar paTte do 
occorrido ao official de dia ao cincoenta e seis batalhão segundo 
Tenente Mari9 de Veiga Abreu (fls. 6 v.), por int~rmedio do aspi-
Tante Henrique Lott (fls. 62). Interrogado, o anapeçada Herculano 
declarou ser do seu proprio punho o cartão apprehendido e ' que a 
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"missão séria" a que se referia era o pedido collectivo já referido 
linhas acima (f.ls. 7 v.); por sua vez Pessôa confessou ter sid·o o por-
tador do referido cartão, -contestando em parte o depoimento de Militão 
(fLs. 8 v.), que é no entanto corrobora:do pelo do soldado do cin-
coenta e seis batalhão Julio Pereira da Silva, que se achava de plantão 
á terceira companhia e que affirma ter ouvidn o soldado do cincoenta 
e dous que foi procurar Húgo fallar em uma revolta para o dia vinte 
(fls. 58 v.) e pelo cabo do mesmo batalhão Manoel Luiz de Souza 
(fls. 57). O corneteiro João Ferreira i.Pinto, na tarde de qua te; rze, 
foi ao quartel do cincoenta e seis de caçadores e procurou o cabo Luiz 
Paulino Moreira dos Santo·3, a quem Pinto contou que ia haver uma 
grande .revolta por causa da prisão do Marechal Menna Barreto 
(fls. 57 v., 58 e 65 v.). 'Ao vigesimo grupo· ·de artilharia de montanha 
fol'am os soldados Joaquim Rodrigues Corrêa Lima e João Fernandes 
de Oliveira (fls. 10, 12,. 13 v., 15 e 17) no dià quatorze ás onze horas 
da manhã, tendo fallado com o soldado numero cento e ·sessenta e 
um da terceira bateria Manoel Francisco de Oliveira, convidando-o 
para _uma revolução que teria por fim a melhora da situação das pra-
ças da guarnição e deposição do Presidente da Republica, tendo essa 
proposta sido repellida po1· Francisco de Oliveira, conforme affinnou 
( fl.s. 15) . O .cabo João Antonio de Oliveira tratou de alliciar praçM 
do primeiro regimento de cavallaria, a mandado de Pes•sôa, tendo a 
ll'espeito fallado no quartel-general da Brigada Mixta com o cabo 
Antonio Francisco dos Santos (fls. 10, 10 v. e 53), convidando-o poara 
uma revolta, ao que o ca-bo Santos não accedeu, contand'O o facto ao 
cabo de seu regimento Severino Carneiro de Britto (fls. 54). Affirma 
o anspeç·ada Marzagão haver Pess.ôa lhe dito ter ido á E'scola Militar 
do Realengo tratar do movimento ( fl.s. 16 v.) ; Pessôa, reinquirido, 
diz que realmente foi áquella escola procurar o soldado Adhemar da 
Cunha Neves, que pertenceu ao cincoenta e d!ous, com o fim de visi-
tal-o, não o enconh,an:do (fls. 68 v.), sendo no entanto de notar que 
aquella escola f azia parte das corporações mencionadas do documento 
encontrado na mala de Corrêa Lima (fls. 40), declarando este que 
contava com a mesma para o movimento (fLs. 63 v.). Ha vagas refe-
l'en:cias sobre a ida de emissa1·ios ao primeiro regimento de infantaria 
e primeiro regimento de arti1haria montada. Pessôa diz que o soldado 
José Domingos de Sant' Anna esteve no primeiro regimento de infan-
taria, ignorando se tratou do ·assumpto (fls. 10) , este declara que a·hi 
esteve antes de ser abordado por Corrêa Lima e Pessôa. Pessôa tam-
bem diz que o •soldado Ruben Antonio FabTicio esteve no primeiro 
regimento de artilhal'ia montada, ignorando se tratou do assumpto 
(fl.s. 10 v.); Ruben declara que esteve naquelle quartel a serviço do 
segun;do sarg·ento Antonio Pires Ferreira (fls. 21 v.), o que é confir-
mado por este ultimo (fls. 51 v.) . Devemos observar que o primeiro 
regimento de infantaria e o primeiro regimento de artilhari·a mon-
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tada não fazem parte da relação do·s corpos corri que contava. Corrêa 
Lima (fls. 40 e 63 v.). Tendo vindo ao quartel do cincoenta e d'Ous 
dé caçadores, a passeio e a convite do corneteiro F erreira Pinto os 
soMado a do Batalhão Naval, J oão Sebastião de Carvalho, J Dsé Moreno 
de Lima e José Joaquim da Silva foram convidados por Pessôa para 
tomarem part.e na revolta, em presença dos soldados Corrêa Lima, 
corneteiro Pinto, Theodomiro e outr o.s, achando bôa a idéa (fls. 12) 
ou promettendo consultar os seus camaradas (fls. 20 v., 2~, 31 v.,. 4Q, 
54 v., 55 e 56) . Os soldados do Batalhão Naval Carvalho e Moreno 
declararam que estiveram no quartel do cincoenta e dous de c-açadores, 
negandD terem Bido convidados para a revolta, mas o de nome José 
Joaquim da Silva -aí firma em seu depoimen.to ter sido convidado por 
Pessôa para uma revolta e que Ds seus companheiros acima citados 
soubeTam do facto (fls. 55 v.), o que confirma DS depoimentos do 
corneteiro Pinto, Oonêa Lima e Theodomiro. E'stando assim propa-
gada a idéa do movill!-ento em varias corpos da guarnição e no Bata-
lhão Naval, reuniram-se os soldados Pessôa, Theodomiro, Corrêa Lima 
e Archipiades (fls. 9) e resolveram p rocurar o Marechal Menna Bar-
reto para se aconselhar com elle ·sobre o movimento que pretendiam 
levar a effeito, como affirma Pessôa em seu depoimento , sendo resol-
vido pelos quatro que Pessôa fosse procurar o Marechal. De faéto, 1t 
soldado Pessôa confessou que foi á residencia do senhor Menna Bar-
reto e que não o encontrando conversou a respeito com um sobrinho do 
mesmo Marechal, que eatav'a á paizana, que lhe dis.se ser Capitão do 
Exercito e que não deu opinião sobre o caso (fls. 11 v., 14, 18 v., 
20 v., 23, 26 v., 27 v. e 33 v.). E:rnbora os principaes indici·ado.s digam 
qlle· pretendiam fazer ap'er~tas um preéiJido col'lecfJiv.o ao ·Exce:Uerdí'8s1Jm'O 
Senhor Marechal P11esidente da Eepublica, por iwtermeàJio dbts sew; 
co,mmJ.andantes, os depoimentos de vinte e ·quatro praças das que foram 
ouvidas ne·ste inquerito levam-nos á convicção de que os indiciados 
projectavam fazér uma Tevolta com o fim de depôr o Excellentissimo 
senhor Marechal Presidente da Republica e collocar na P residencia 
o excellen~issimo senhor 11:arechal Menna Barreto (fl~. 6 v., 11 v,, 14, 
15, 17, 20 v., 21 v., 24 v., 29 v., 31, 33, 43, 46, 48, 52, 53, 53 v.' 54, 
55 v., 57 v., 58 v. e 65 v.). E mais UIIlkL prova do que affirmamos 
tem-se no manifesto (fls. 39) apprehendido na mala de Corrêa Lima, , 
em que concita os .seus camaTadas 'á revolução, manifesto este que foi 
escripto por Corrêa Lima, a conselho do soldado Eurico Teixeira de 
.Alvarenga, e do qual seriam tiradas val'Ías cópias afim de serem dis-
tribuídas entre praças do batalhão (fls. 63 v) . Releva notar que já 
estava até deliberado que a revolta .seria levada a effeito no d ia 20 
de março corrente (fls. 28, 58 v. e 69 v.). Pelo exposto, parece-nos que 
se · acha bem saliente o papel que os indiciadoo soldados Antonio 
Ribeiro Pessôa, J oa·quim Rodrigues Corrêa Lima, João Fernandes· 
de Oliveira, Theodomito Freitas dos .Santos, anspeçada Herculano G9n-
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çalves da Rocha Leão de Castro, corneteiro J oã1o Fer~eira Pinto, cabo 
João Antonio de Oliveira, anspeçad.a Antonio dos -Bantos Marzagão 
e soldados Francisco Marinho ·de Souza e Archipiades Leão Cavalcanti 
desempenharam no:;; successos que deram motivo ao presente inquerito. 
Vejamos agora a parte que tomaram os outros indiciados. O cab0 
Antonio Bandeira, convidad·o para tomar parte no movimento, aí-
firma em -seu depoimento não ter adherido, no emtanto, é accusa<1o · 
por Corrêa Lima (fls. 11 e 12), c.abo Oliveira (fls. 14 v.), Theodo-
miro (fls. 20 v.), coTneteiro •Pinto (fls. 28), Francisco Balbino 
(fls. 31), cabo Freire de Medeiros (fla. 49) e Pessôa (fls. 67 v.). 
O soldado José Domingos ·de Sant' Anna, embora convidado, declara 
não ter concordado com -o movimento, mas é accusado por Cor:rêa 
Lima (fls. 12 e 64), Fernandes de Oliveira (fls. 13), cabo Oliveira 
(fls. 14 v.), 'I'heodomiro (fls. 20), cornetei1·o Pinto (fls. 28) e Pesaôa 
(fls. 67 v.) . O soldad-o Ruben Antonio Fabricio deClara em seu depoi-
mento que foi convidado, mas não ·concordou com o movimento, sendo 
no emtanto accusado por Oorrêa Lima (fls . 12), Fernandes de Oli-
véira (fl.s. 13), cabo Oliveira (fls. 14 v.), Theodomiro (fla. 20), cor-
neteiro Pinto (fls. 28) e Pessôa (fls. 67 v.). O soldado Mario Ribeiro 
de Castro, numero cento e onze da primeira companhia, depoz dizendo 
ter sido convidado para tomar parte no movimento negando ter acce-
dido ao convite, mas é accusado pelo cabo, Oliveira (fls. 14 v.), cor-
neteiro Pinto (fls. 28), cabo Bandeira (ifls. 29 v.), F ranci:;;co Balbino 
·(.fls. 31), cabo Freire de Medeiro.s (fls. 49) e · Pessô·a (fls. 67 v.) . 
. O soldado Eurico Teixeira de Alvarenga, que foi quem aconselhou .a 
Corrêa Lima para fazer ;um manifest1o (fls . 63 v.), diz em seu depoi-
mento que embora convidado pai'a tomar parte no movimento, não 
acceitou o convite; é, porém, accusa·do por Fernandes de Oliveira 
(fls. 13) , cabo Oliv:eira (fls. 14 v.), corneteiro Pinto (fls. 28), Oor:rêa . 
Lima (fls. 64) e Pessôa ( fl.s. 67 v.). O soldado Acelyno Gomes Porto, 
convidado par·a tomar par te no movimento, affi1·ma não ter a·ccedido 
ao convite, mas é accusado por Corrêa Lima (fls. 12 e 64), Fernandes 
de Oliveira (fl3. 13), corneteiro Pinto (fls. 28) e P essôa (fls. 67 v.). 
O cabo José Cabral de Mello nega ter sido convidado, mas é accusado 
poT Con:êa Lima (fls. 12), Theodomiro (fls. 20 v.), corneteiro Pinto 
(fls. 28), Francisco Balbino (fls. 31) e Pessôa (ils: 67 v.). O cabo 
Ascendino Alves de Souza, convidado para tomar parte no movimento, 
nega ter acceito o convite, ·aendo accusado por Corrêa Lima (fls. 12) , 
cabo Oliveira (fls. 14) , Amhipiades (fls. 18 v.), Theodomiro .(fls. 
20 v.) e Pessôa (fls. 67 v.) e defendido por Marinho (fls. 23 v.), 
Fr·ancisr.o Balbin-o (fls. 31) e cabo Saddock (fls. 48). O corneteiro 
João Pinho de Medeiros, embora convidado diz não ter concordado 
com, o movimento, .sendo, porém, . accusado por Fernande·3 de Oliveira 
(fls. 13), cabo Oliveira (fls. 14 v.),- Theodomiro (fls. 20) e corneteil·o, 
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Pinto {fls . 28). O soldado Francisco Balbino da Silva, numero duzen-
tos e vinte e oito da terceira companhia, diz ter .sido convidado e não 
ter accedido ao 'convite· é no emtanto, accusado por 'l'.heodomiro 
(fls. 20), <:orneteiro ·Pinto (fls. 28), anspeçada· E1ias Flavio de Car-
valho (fls. 49 v.) e Pessôa (fls. 6'7 v.). O soldado Francisco Carlos 
Cardoso, · numero duzentos e trinta da terceira -companhia, depoz di-
zen•d-o ter sido convidado para tomar parte no movimento e não ter 
acceito o convite, sendo, poT~ém, accu-sado por Theodomiro (fls. 20), 
corneteiro Pinto (fls. 28) e Pessôa (fls. 6'7 v.) . O tambor João Rodri-
gues Vieira declara que foi convidado, mas que não acceitou o convite, 
é no em tanto accuswdn por Oorrêa Lima (fls. 12) , coTneteiro Pinto 
(fls. 28) e Pessôa (fls. 6'7 v.). O soldad·o Perciliano Pereira Pitta 
declara ter ·sido convidado e não ter acceito o convite; é, no em tanto, 
accusado po1· Corrêa Lima (fls. 64), corneteiro Pinto (fls. 65 v . ) e· 
Pessôa (fls. 6'7 v.) . O soldado João .Alves de Souza, numero duzentos 
e viE.té e cinco da terceiTa ·companhia, nega ter sido convidado para 
tomar parte no movimento, mas é accusa-do por TheodomiTo (fls. 20), 
corneteiro Pinto (fls. 28) e Pessôa (fls. 6'7 v.). O soldado Odilon 
José dos Santos, numero duzentos e quarenta da terceira companhia, 
depoz dizendo ter sido convid-ado e não ter accedido ao convite, sendo 
porém, accusado por Theodomiro (fls. 20), corneteiro Pinto (fls. 28) 
e Pessôa (fls. 6'7 v.). O ·solda·do João Gomes Peixoto, numero duzentos 
e trinta e dois da terceiTa companhia, convidado, declara não ter acceito 
o convite; é, no em tanto. accusado por Theodomiro ·(fls. 20), Cardoso 
(fls. 43) e Pessôa (fls. 6'7 v.). O soldado Joaquim Gomes da Silva, nu-
mero duzentos e vinte e tres da terceira companhia, nega ter ·aabid:o do 
movimento, mas é accus-wdo por Theodomiro (fls. 20), corneteiro Pinto 
(fls. 28) e P essõa (fls. 6'7 v.). O soldado Antonio Alves do Nascimento 
nega ter tido conhecimento ·do movimento, send'o, porém, accusado pelo 
corneteiro Pinto (fls. 28), Col"rêa Lima (fls. 64) e Pessôa (fls. 6'7 v.). 
O soldado Almiro da Silva, numero duzentos e vinte e quatro da ter-
ceira companhia, :depoz diz,endo nada saber do movimento, 
(flJs. 6'7 - v.), sendo defendido por Corrêa Lima (fls. 64) . O soldado 
Alva·ro Teixeira Lage Junior declaTa ter assignado a lista sem saber 
do que se tratava, mas é accusado por -Corrêa Lima (fls. 12) e Pessôa 
(fls. 6'7 v.). O soldado José Lourenço da Silva nega ter .sido convidado 
para tomar parte no movimento, mas é accusado pelo corneteiro Pinto 
(fls. 28 e 66) e Corrêa Lima (fls. 64) . O soldado Achille-s Marçal de 
Araujo nega ter tido conhecimento dos factos que deram lagar ao pre-
sente inquerito, sendo, no emtanto, accusado por Pe.ssôa ' (fls. 67 . v. 
e 68 v.) e corneteiro Pinto (fls. 66) . O cabo Arthur Torres neg-a ter 
tido conhecimento do movimento, sendo, pmém, accU<sado por Corrêa 
Lima (fls. 12 e 64) e defendido por P es.sôa (fls. 67 v.). O soldado 
Balbino Bento da Paixão depoz dizendo não ter . tido conhecimen.to do 



·--124 

movimento, sendo, porém, accusadro por T'heo·domiro ( fl~. 20) e cor-
neteiro Pinto (fls. 28) e defendido por Corrêa Lima (fls. 64) e Pessôa 
(fls~ 67 v.). A te-stemunha sold·ado Murillo Chagas de Meü·a Lima 
depoz dizendo ter sido convidado para tomar parte na revoltá pelo 
soldad·o Corrêa Lima, declarando-lhe nesta o·ccasião não conspirar 
contr.a o Governo, e mostrando a 13ste ultimo uma carta de seu proge-
nitor aconselhando-lhe a não tom~r parte em levante e não denunciar 
pessoa alguma (fls. 48), facto que é confirmado pelo proprio Corrêa 
Lima (fls. 63 v.) e pela teatemunha c-abo Freire de Medeiros (fls. 49). 
Da-s praças de outros corpotS ·ouvidas no presente inquerito, apenas ha 
accusações contra o soldado do cincoenta e cinco batalhão de caça-
dores Carlos Cabral de Lima, que, embora tenha declarado não ter 
acceito o convite pal'a tomar parte na revo'lta (fls. 52), é accu-sado 
'por Fernandes de Oliveira (fls. 13} e Pessôa (fLs. 68 v.). O soldado 
do vigesimo grupo de artilharia de montanha Manoel Francisco de 
Oliveira (ffs. 15), o cabo do terceiro regimento de infantaria Ludo-
vico Dias Coutinho (fls. 16 v. e 50 v.), os cabos do primeiro regimento 
de cavalla1-ia Antonio Francisco dos Santos (f1s. 14 v. e 53 v.) e Seve-
rino Carneiro de Britto (fls. 53 v.), cabo do cincoenta e seis batalhão 
de caçadores Luiz Paulino Moreira dos Santos (fls. 57 v. e 65 v.) 
souberam da revolta que estava ·sendo tramada e por motivos diversos, 
& que allegam em ·aeus depoimentos, deixaram de levar. ao conhecimento 
das autorida·des competentes. O cabo do cincoenta e dous batalhão de 
caçadores Antonio Freire de Medeirns, ouvido como testemunha, tam-
bem soube do movimento, antes , do dia quatorze, em que foram effe-
ctuadas as primeiras prisões, e não ob-stante te1· dito ao cabo Antonio 
Bandeir·a que levaria o facto ao conhecimento do senhor major-fiscal, 
não o fez (fls. 29 v. e 49) . O cabo Asceridino Alves de Souza declarou 
em seu depoimento que no dia quatorze, em que foram .effeetu-adas 
a.s primeiras prí:aões ás 6 11.2 horas da tarde, contou ao cabo S.ad·dock 
Paes de Macedo, encarregado do armamento da segunda companhia, 
que se projectava um movimento no quartel e o aconselhou que tomasse 
cuidado com a ·arrecadação, dizend'O este que ia prevenir ao seu com-
mandante de companhia (fls. 25 v.); interrogado o cabo Saddock 
decla1·ou que teve este aviso no dia quatorze, mas, depois de effectua-
das ·3Js primeiras prisões (fls. 48) . Ha no presente inquerito referen-
cias a um sold-ado de policia, por alcunha Balviaoo, que declarou em 
casa -da família do cabo Oliveira (fls. 14) que a policia não iria con-
tra o Exercito, tendo deixado de fazer investigações a respeito, por 
ter se apresentado no quartel o ·aenhor Tenente-Coronel I,sidro ·de 
S'ouza Figueiredo, declarando que não existia na Brigada Policial sol-
dado com esta alcunha, e que 8/Stava encarregado de fazer investiga-
ções a respeito pelo Coronel commandlante daquella Brigada. Quanto ás 
referencias feitas a um Capitão, sobrinho do Sr. Marechal Menna 
Barreto, suppondo tratar-se do Sr. Capitão A.rthur Julio Alvares 
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Jardim mandei convidai-o, ·a dezenove de março corrente, por um 
officio, 'para depô1· no presente inquerito, tendo-me informado o por-
tador do mesmo officio, segundo sargento Antonio Salomão, que na 
residencia do Sr. MaTechal Menn:a Barreto lhe disseram que o Capitão 
tinha embarcado para o Sul, o que verificou pelos jornaes. Sejam estes 
autos remettido,s ao senhor Coronel João. Ma'rtins d' A vila, comman-
dante do cincoenta e dous batalhão de caça-dore·s, a quem compete de-
cidir afinal. Capital Feder·al, em vinte e cinco de março de mil nove-
centos e quatorze. - AniJonio de SO'Uza Gouvêa Sobrinho, Capitão, 
encarregado do inquerito. . 

Está conforme o original. QruaTtel-General da Brigada M1xta 
Provisoria, em 28 de março de 1914. - Oar~os de Barro<s Barreto, 
Capitão !lJSsistente. 

DOCUMENTO N. 3 

CÓPIA DO RELATORIO .A.NNEXO AO INQUERITO POLICIAL SOBRE OS ACONTE-
CIMENTOS QUE DETERMINARAM O SITIO, .A.COMPANR.A.DA DA RELAÇÃO 
DOS PRESOS 

Exmo. Sr. Dr. Chefe de Policia. -Acabo de terminar o in:querito 
que V. Ex. mandou abrir por esta de~egacia, para o fim de apurar os 
factos que determinaram a decretação do estado de sitio. E, pelo eatudo 
ca.Imo e ponderad·o de suas peças, posso assegurar a V. Ex. que existia 
realmente no Districto F ederal um pequeno .comité sedicioso, cujos 
acto,s tendiam a fazer brotar em todaa as c1asses sociaes um extempo-
raneo espírito de revolução, por actos, por palavraa e pela imprensa. 
O inqueTÍto o affirma com perfeição, já pela minucia e un:iformidade 
dos depoimentos, já pela insuspeicâo de varios testemqnhos (emprega-
dos publicas, eommerciantes, etc.), cujas declarações, de perfeito ac-
côrdo com outras, valorizam as que poderiam inquinar de suspeitas. 

Iniciado pela juntada de boletins revolucionarias e de jomaes que, 
ma~s ou menos disf.arçadamente e por meios dignos ou não, prégavam 
a revolta, este inquerito terminou pelos depoimentos dos chefes de segu-
rança e da g-uarda ·civil, de funccionarios publicas, de commercia:i:ttes 
e de uma alta patente do Exercito. E tal é a uniforrn:id·ade desses 
depoimentos, nas suas grandes linhas, que não vi mais necessidade de 
proseguir em uma instrueção, dease ponto em deante, inutil. 

A'·s vezes, prégav.a-se claramente a revolta, co-mo na Epoca e em 
boletins· a~signados, todos incendiarias. Outras, ás occultas, já em pam-
phletos de fonte suspeita, já em artigos entrelinhado.s <:heios de um 
sur.do espírito de intrigà, ora visando indispô r as -forças armadas con.-
tra o Governo, ora desnaturando e criticando azedamente actos de 
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ll!dministração, ora excitandÓ o.s brios de uma, classe contra ~utra. Afi-
nal, não se fez mais ·do que repetir uma velha maneira: ari:naVIa-se a 
indisciplina e premia-,se a alma do povo para que, em um momento 
opportuno (o da reunião do Club Militar, por exemplo, como se diz 
a fls. ) um chefe de occasião proclamasse a revolta. 

Pelos autos, é claro o plano delineado e posto em principio de 
efecução, com autores conhecidos. yejamos: 

I. Préga-se claramente .a rebellião. 

•a) boletina vio1entissimos "Ao Povo" (fls. 24), assignados Caio 
Monteiro dé Barros, Campos de Medeiros, Accacio Lannes e Francisco 
Velloso, todos elles em linguagem furiosa, visando ainda as clasoos ar-
macraa e terminando assim: "À liber-dade não se pede, conquista-se 
á bala;" 

b) A E poda, de 10 de dezembro de 1913 (fls. 6). Títulos de pa-
gina: "DEPOSIÇÃO ou ANNIQUILLAMENTO. Mais um anno des1te Governo 
e o Brazil !Será um paiz deshonra:do. O povo e ru; classes arm.~ pre-
cirsam uni!r-se para mudar est.a sitwação polil'iJca ... Vivra a revoluçáJo!" 
Seguem artigos e noticia,s violentas, em termos rudes, com a mesma 
nota de sempre, isto é, sublevação das forças armadaa ~ontra o Go -
verno, por todos os meios. A Epa.ca, de 5 de janeiro de 1914 (fls. 7): 
A·o povo e ás .dasses armJadas . . .. · Aconsellva;mos a reV.olução". . . etc. 

-Em accessos de sentimentalismo, ·defende os insubordinados e préga 
a _indisciplina. A Epo:ca, de 14 de fevereiro de 1914 (fi-a. 5). Titulus 
de pagina;s: "FuziLAMENTOS No_ ExERCITO. Div1ersos _.;oldados foram 
pas<&ados pelas a-rm'{Zs. Um aUerntrado contra ·a civiliz.açfW e a humani-
dade". Declara que varias s\Jldados foram enterradoa, a horas mortas 
no dia 5 de fevereiro, na quadra 81 .. ~ depois de um levantamento 
na Villa Militar, quando um rigoroso inquerito desta delegacia demon-
strou a inverdade de tU:do isso, que só se escrevia para fins inconfes-
saveis ... 

c) Os depoentes, de perfeito accôrdo, sabem dessa propaganda 
clara, até porque A Epoca tem seus redactores responsaveis, os quaes 
se atiraram á frente do movimento. 

II . Préga-81e o.ccultamente a revo~ba. Agora, não se grita absolu-
tamente pela :revolução, mas faz-se trabalho de sapa, lent\J e -seguro. 

-a) O ImparciaL numeras de -28 de fevereiro de 1914 e de 1, 3 e 4 
de março de 1914 (fls. 8, 9, 11 e 12). Artigos furiosos, onde ainda e 
sempre (mas mais geitosamente) se procura mover o Exercito e ·ae 
diz: "O movimento que ·se precipita parece singularmente com a re-
acção contra o odioso empre{JI() ·do Exercito ~as , batidas 'dos -escravos-
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. }u!f1'-dos"; ou onde se trata de uma união de Exercito e Armada, para 
o mesmo fim escondido de indisciplina, etc ... 

b) O Oo1-reio da Manhã, numeros de 28 de fevereiro ~e 1914 e 
de 1 2, 3 e 4 de marÇo de 1914 (fls. 13, 14, 15, 16 e 17) . ArtLgos: "Re-

' f . "A gimen da força". "Supremo appello" . "A situ ação", con ereno1a . 
justiça", entrelinhados, etc., tud·o no mesmo diapasão, como feito de 
espírito commum e preconcebido para insuflar o animo da revolta. 

c) Boletim anonymo ( fla. 4) - "A'.s Forças Armadas ( si.c). AO 
POVO BRAZILEIRO EM GERAL". Começa assim em aprOpOSÜ::LdO máo por-
tuguez : Cançados de supportarmos. ,. precisamos unirmo-nos para 
banirmos . . . um syndicato immoral .. . " Dahi por de ante a calumnia : 
é um Gove'T'1W que quer fazer do Ex.e1·cito wm bando lk sic.cwioi'J e YJ,ba-
far o coração dos ,officiae'S! da Armada, v&rVdendo as umoodes ma 818'-
quadra . .. , etc. E para fazer ·crer que partiu do ·ooio do E xercito, 
dirige~se -aos "Camaradas!" e acaba dizendo que o "povo só espera o 
movimento da riossa (sic) parte". Mas, esquece-se logo e põe adeante 
- "um por todos e todo;;; por um", a fórmula .socialista que indica 
francamente a origem do boletim! Pois, tal papel é profusa e occulta-
mente espalhado, dentro das corporações militares, ·como affirmam 
todos os testemunhos, maxim€ o do Coronel J. Ignacio, que apprehen-
deu no 1° xegimento, quando trazido pelo conductor da carroça de · 
carnes verdes, dando-se o mesmo facto no 13° (fls. 14 v.) . Foi impresao 
nas redacções opposicionistas e vem do complot revolucionaria (v. de-
poimento do Coronel Pinheiro, a fls. 21). Appareceu mesmo nos quar-
tei,s da Brigada Policial (fls. 34). 

d) Faziam-se ainda, para complemento d1a obra secreta, reuniões 
em differéntes logares: escri ptorio do Senador Ruy B arbosa, á rua 
da Assembléa, redacções ·da Epoca, do I mparciJaJl e Ultima H10ra, no 
Club Civil Brazileiro e em um sobrado da rua do Passeio, por cima de 
-uma pharmacia, onde o Dr. Caio recebia inferiores do Exercito e 
operarios (v. fls. 21, 29 v ., 31 v., 32 v., 35, 38, 40 ... até final) . E asas 
reuniões eram 1·evolucionaria,s - asseguram todos os depoentea, maximé 
os de fls. 31, 39 e 49, que é aposentado, e com,merciantes, não podem 
ser marcadoa de .suspeição. 

e) Desses centros e desse modo de agir, partiram a propaganda 
da rebellião e o boa~o que moveu o Co1·po de Segurança. P ois, em geral 
~? testemu~has afúrmam que se tramava uma revolução, o que aliás 
Ja estava dlto abertamente pela Epoca. Desde as declarações do chefe 
da Segurança Publica (as primeiras) até as das ultimas pessoas que 
tendo estado á porta do Club Militar, foram intimadas a depôr toda~ 
são unanimes em affirmar os boato.s alarmantes e, depois, o' movi-
ment_o armado proximo a romper. · 

f) .Depoimento a fls. 46 : " .. . por ter o Coronel Coriolano de 
Oa~alho pr.ocurado o. pae de um dos primeiros · sargentos, ~para· con-
seguir a adhesão do mesmo sargent.o e de outros companheiros, a:ÍÍIJ1. 



de por esse. meio contarem com a · aCLhesã~ papa •a revolta que preten-
diam levar a effeito; que o pae desse sargento repelliu a indecorosa 
prop0sfa e della deu conheci:rp.ento ao declarante". Falla-.se depois na 
propaganda do Club Militar, etc. Ora) isto é perfeito trabalho orga-
nizado paxa a sublevação. Taes foram o·a actos occultos. 

III. E o rnov~m.ento tinlila chefes. Todos os testemunhos o affir-
mam, indicando immediatamente os seus nomes, com uma uniformidade 
perfeita: }!arechal- Menna Barreto) Generaes Osorio de Paiva, Thau-
maturgo de Azevedo e Sebastião Bandeira, Senador Ruy Barboaa, 
Deputados Ir.ineu Machado, Pedro 1v1oacyr e Mauricio de Lacerda, 

- Pinto da Rocha, Caio M. de Bano&, Accacio de Lannes, Campos de 
Medeiros, Francisco Velloso, V. Piragibe, Macedo Soares e redactorea 
do Correio, Noite e UUim.a Htora (dep. de fls. 18, 26, 29, 32, 37, 39, 41, 
43 e 49). E ssas peasoas, segundo os autos, concertavam planos revolu-
cionarias para deposição do Governo, em reuniões continuas, princi-
palmente depois do motivo - Ceará, quando se provocou a asserr.bléa 

· do Club Milita;r (v. tudo dep. fls. 43). 
IV. Faltava o momlemto: VeiU:. Foi a Teunião do Olub Militar, 

convocada sob o pretexto de companheirismo. Muitoa depoentes f!.Silis.-
tiram da rua aquella reunião tumultuosa, esperando já os acr:mteci-

' mentos que se desenrolariam, COJ;D.O se lê á fls. 26, 29, 31 v. ( eiSte estav1a 
em fnnte ao C.Zub p10r sab.er qu.e alli havia umK!, reunião sediciosa "que 
tinha por fim 1Jmplba,ntar a rev1olta contra o Gorvernp), 32 (ouvi~ 
"gritos sed!.iciosos", pois estava presente e escutara qu:e· os opposicionis-
tas contavam com algum batalhões para aquelle momento), 34 (idem), 
37 ( s10rube que a ?'evoUJ.a es40;la11ia na ntJÜe d/e, 3 para L!: tlle 1w.:trço), 3 9 
(um empregado do comrrvercio que; sóube - qu.e a ?'CVlolta partiria iJJo 
Olub Milit.ar), 41, etc. E' varios desaes depoentes dizem ·que, quando 
o Marechal Menna Barreto, secretariado pelos Generaes Osorio de 
Paiva e Thaumaturgo, quer.ia as·aumir a presidencia da sessão, foi 
obstado pela maioria dos membros do Olub, que já tinham, compre-
herrdido o ·principio de execução de um plano revolucionario. Parece, 
como ·diz a testemunha de fls. 43, que esses militares queriam· con-
trapôr-se ao Governo no cas-o ·do Ceará, offendendo assim gravemente 
a .diaciplina do Exercito. E'. para confirmar tudo isso, affirmam varias 
'pessoas nestes autos, ·que, ao ·sahir do Club, o Ma:rechal Menna ·deu 
vivas á revolução : - decla~·ações do inspector de Segurança, sub-<inspe-
ctor da Guarda Civil, Lydio Lopes (funccionario publico), Raul Luiz 
Peixoto Freitas ( funccionaTio publico). 

Ora, .levada essa noticia ao Governo, decretou-se immediatamente 
Q estado de sitio. E hoje,. estudados os factos capitaes que o de~rmi
nanain, p?de-se affiTmar que a suspensão da,s garantias constitucionaes 
f0i c!aramente imposta pelas circum,stancias, visando assegurar a ordem 
publica.. , ~ . . . . · , 

. '· ' • ' ' I · ' ' ' • ' • ' ' • ,, , 
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Em virtude do·a factos e.x;postos, a Policia, como sabe V. Ex., 
mandou deter as seguintes pessoas: Drs. Pinto da Rocha, Vicente Pira-
gibe, director da .Epoca.,· Edmundo Bittencourt, director do Cor1·eio 
da jVfanhã, Caio Monteiro de Barros, José Eduardo Macedo Soares, 
director do Imparcial,· Mario Bhering, Leonidas Rezende,. Francisco 
Velloso, Manoel Bernardino, Plínio de Carvalho, Jorge Schmidt e 
Carlos Leal. 

.São esses, Sr. Dr. Chefe de Policia, o.s d1ados que posso fornecer a 
V. Ex., depois da leitura minuciosa do inquerito que esta delegacia 
levou a termo com plena liberdade de animo, maximé quando procurou 
ouvir representantes de varias da·sses sociaes. Juntos ao inquerito 
seguem discursos e publicações, em que transparece francamente a ten-
dencia ·subver.siva e se fazem appellos claros á revolução. - O 3° dele-
gado auxiliar, F1·ancisc.o Chaves Mendes Dirviz. 

Confere.- EdmundJ.o Dms, amanuense. 
Conforme. - Damazo de Proença Gomes, ·secretario geral da 

Policia. 

DOCUMEN:TO N. 4 

RELAÇÃO DOS OFFIOI.AES QUE ESTIVERAM PRESOS, POR ORDEM DO SR. MINIS-
TRO, EM VIRTUDE DO ESTADO DE SITIO 

Dria 5 - General de Divisão Gregorio Thaumaturgo de Azevedo, 
fortaleza de S. João; General de Divisão, graduado, Feliciano Mendes 
de Moraes, fortaleza de S. João; Tienente-<Coronel Mendes de Moraes, 
3° regimento de infantaria; Coronel Coriolano de Carvalho e Silva, 
3° regimento de infantaria; ·lviajox Paulo José de Oliveira, 1 o regi-
mento de cavallaria, transferido para S. João em 13; Capitão Mario 
Clementino de Carvalho, Santa Cruz; 1° Tenente João Propicio Car-
neiro da Fontoura, 3° -regimento de infantaria, transferido para o . 
1 o ds cavallaria, em 6, e transferido para S . João, em 13 ; 

Dia 6 - Hildteberto de '.Albuquerque, .Santa Cruz; a~spiran±e 
Catulo Piá de Andrade, Santa Cruz. 

D'ia 7 - 1° Tenente Eliuo Souto, 3° xegimento de infantaria. 
Dia 10 - Capitão Joaquim Vieira Ferreira .Sobrinho, 3° rea-i-

mento de infantaria. 0 

Departamento da Guerra, na Capital Federal, 8 de maio de 1914. 
- Gene.raJ Marques Porto. 
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DOCUME'N'DO N. 5 

DECRETOS 

Decreto n. 10.796, de 4 M março de 1914 - Declara em estado 
de sitio até 31 do conente mez ·de março o Districto Federal e a·s 
comarcas de Nictheroy e Petropolis, no Est1ado do Rio de Janeiro, 
suspendendo-se ahi as gaTantias constitucionaes pelo referido prazo-. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, con-
siderando ser impref.lcindivel ··,á vida 1:da Naçíf~ a manutenção da 
ordem publica e deve.r maximo do Pode'l' Executivo assegurai-a, bem 
como seT certo que elementos subversivo,s procuram perturbai-a, não 
.só por meio de criminosa . propaganda, mas tambem. pela pratica de 
act:Os característicos de rebellião, que conSJtitU!em gra;ve commoção 
intestina, e fundado. nos arts. 48, n. 15, e 80, § 1°, da .Constituição 
da Republica, decreta: 

Artigo unico . .São declarados em e·3tado de sitio até 31 do cor-
Tente mez .de março, o Districto Federal e as comarcas de Nictheroy 
e Petropolis, no Estádo do Rio de J aneü-o, suspendendo...se ahi as 
ga'l·antias constitucionaes pelo referido prazo. 

Rio de Janeiro, 4 de ;março de 1914, 93° da Independencia e 26° 
da Republica. - H e.rmes R . dta Fonsec,a. - Herculano de Fr:eitOJS'. 

Decreto n. 10 .797, de 9 de março de 1914 - Declara em estado 
de sitio o Estado do Ceará, suspendendo-se alli as garantias consti-
1Jucionaes até o dia 31 de março corrente. 

O Presidente da Republica dos E stado·a Unidos do Brazil, usando 
das att-ribuições •que lhe são conferidas pelo,s arts. 48, n. 15, e 80, § 1° 
da Constituição da Republica: 

Considera,ndo que o E stado do Cear.á, por cansa de uma intensa 
luta política, eatá inteiramente revolucionado, não havendo governo 
local em ·Condições de 1~estabdeceT ·a ordem e tornar effectivas a-s 
garantias asseguradas a nacionae.s e estrangeiros, como .se torna certo 
pelo conhecimento da situação adquirido pelas completa·a informa-
_y_ões que ministrou o inspector da região militar, e considerando que 
se acha assim caracterizada a grave commoção intestina, decreta: 

A·rtigo unico. E' declarado em estado de sitio o E'stado do Ceará, 
suapendiendo-re jalli as garantias conSititucion:aes atê 31 de março 
corrente. 

Rio de Janeiro, 9 de março de 1914, ,93o da Independencia e 
26° dJa Republica. - Her~s R. rJ,a F1onseca. - Hercul:ano 'tJe 
Freitas. 

1-• ••" • · · 
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D~creto n. 10 . 835,' de 31 de ;março de 1914 - Proroga até 30 
de abril d.o corrente anno o estado de sitio declarado pelos decretos 
n,s. 10.796 e 10.797, de 4 e 9 do corrente mez, para a -üapital Federal, 
comarcas de Nictheroy e Petropolis, no Estado do Rio d~ Janeiro, 
e para o Estado do Ceará. . 

O Presidente da Republica doa Estados Unidos do Brazü: . 
Considerando .que subsistem algumas _das mais importantes cn-

cumstancias que determinaram ~ decretação ·do estado de sitio · pa:r:a 
esta Capital, comarcaa de Nicthero-y e Petropolis, no Estado do Rio 
de Janeiro, e posteriormente para o Ceará ; 

Considerando que em taes -condições é indispensavel continuarem 
susr>ensas nesses ponto·a do territorio naci·onal as garantias coiLstitu-
cionaes: 

Resolve: 
Artigo unico. F ica prorogado até 30 de abril do conente :ann6 

o estado de sitio decretado a 4 do conente mez par.a a Capital Federal 
e comarcas de Nictheroy e P etropolis, no E·atado Rio de Janeiro, 
e a 9 do mesmo mez para o Estado do .Ceará, continuando ahi sus-
pensas as garantias c·onstitucionaes até o dia 30 de abril do conente 
anno. 

Rio de Janeiro, 31 de março de 1914, 93° da Independencia e 26° 
da Republica. - H ermes Rodrigues da Fonsec·a. - H ercula7W de 
Freitas .. 

Decreto n. 10. 861, de 25 de abril de 1914 - F.ica prorogado 
-até 30 de outubro do corrente anno o estado de sitio declaTado pelos 
de·cretos ns. 10 .796, de 4, e 10. 835, de 31 de março ultimo, para 
esta Capital e comarcas de Nictheroy e Petropolis, no Estado do Rio 
de Janeiro, e até 13 de maio proximo o sitio declarado pelos decretn3 
ns. 10 .797, de 9 de março passado e 10.835, de 31 do mesmo mez, 
para o E'stado do Ceará. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, con-
siderando que subaistem os motivos que determinaram a prorogação 
da estado de sitio no territorio desta Capital e no das comarcas de 
Nictheroy e P etropohs, no Estado do Rio de J aneiro e no do ·Ceará; 
e que, obrigado a occupaT-se, logo depois de constituído, da apuração 
da eleição presidencial, não poderá o Congres·ao deliberar sobre a 
sua decretação; bem como .que, cabendo ao Poder Legislativo a f acul-
dade de suspender o sitio d.ecretado pelo Executivo (art. 34 n. 21), 
poderá exercei-a em .sua proxima ·reunião, quando julgar opportuno, 
resolve: 

Fica prorogad'o até 30 de outubro do corrente anno o estado de 
sitio declarado pelos decretos ns. 10 .796, de 4 de março, e 10.835, 
de 31 de março do corrente anno, para eata Capital e comarcas de 
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Nictheroy e Petropolis, no Estado do Rio de J a:néiro, e até 13 de · 
maio proximo, o sitio declarado ~los decretos ns. 10.797, de 9 de 
março passado, e 10 . 835, de 31 d{) mesmo mez, para o: E S"tado do 
Ceará, .suspendendo-se peloa r eferid·os pra zos as garantias constitucio-
naes nos territorios sujeitos ao estado de sitio. · 

Rio de Janeiro, 25 de abril de 1914, 93° da Independencia e 
26° da Republica. - R e1·mes R. da Foi/Ui.eca. - H ercwlan;.o ele Fr':eita.s. 

RE LAÇÃO DOS PRESOS CIVIS NÃ.O MENCIONADOS NA. LISTA APPENSA A O RELA-
T ORIO DO 3° DEL EGAJJO AUXILIAR, DR . FRANCISCO MEN DES DINIZ, 
SOBRE OS SUCCESSOS DO SITIO 

E ' a seg,uinte : 
Coronel Joaquim da Cost3J Souza, Consul da Hollanda em Fo1·-

taleza e Secretario d a Fazenda no Governo do Coronel F ranco Rabello. 
Preso e recolhido ·á sala doa agentes, na Chefatura de Policia, e trans-
fm·ido depois para a Casa de Detenção. 

Coronel ];'milio Sá, vereador municipal em Fortaleza, Tecolhido 
á Chefatura de Policia, transferido depois para a Casa de Detenção. 

Dr. Arthur. Ciryllo, Deputado Estadual e 1·edactor do J or·n.al do 
O.ea1·á, preso e reolhido ã sala dos agentes da 10 . de FortaJeza, trans-
ferido depois para a Casa de Detenção. 

Urbano Montenegro, men<H· de 17 annos, empregado no commer-
cio de Fortaleza, preso e incommunicavel na Casa de Detenção, posto 
em liberdade depois de mais de 30 dias, sob condição .de ausentar-se 
desta Capital. 

Dr. José Augusto de Carvalho Mello, delegado ·de policia em 
Fortale~a, recolhido á · sala d<Js agentes da Chefatur a de :Policia, 
do dia 10 até o dia 30 de maTço, transferido depois paTa a Casa 
de Detenção. Posto em liberdade, foi nomeado delegado de policia 
em J anuaria, Estado de Minas Geraes. · ' 

. DT. Thomé Reis, Teda-ct01· do O ImpaTcial, preso no dia 24 de 
abl'Íl , recolhido ao e.stado-maioT do 5° batalhão da Brigada Policial, 
transferido depois para o estado-maior do 4° batalhão d'a mesma 
Brigada. 

Dr. Leal de Souza, secl'etario da Oa1·eta, preso ce1·ca de 27 dias , 
transferido successivamente da Chefatura de Policia para bordo d;o 
destroyer Rio Grande do Morne, e depois para 0 .astado-maior do 5° ba-
t alhão, no quartel da Saúde, Brigada Polici al. 

Dr. Roberto de Macedo Soares, redactor do O I mparcV.al, preso 
no dia 24 de abril, recolhido á Chefatura .de Policia, tTansfeTido 
depois para o estado-maior do 4° batalhão da Brigada Policial , quar-
tel dos Barbonos. 



Luiz 4ugusto de Miranda, 1 o escriptmario da Estrada de Ferro 
Centr al do Brazil e chefe da revisão do O Paiz, preso e recolhido 
á Casa de Detenção. 

Manoel Justo de Jesus, continuo do O Impa,rcial_ preso e reco-
lhido ao deposito de presos na ChefatuTa de Policia. 

Braz Lauria, commerciante nesta Capital, com estabelecimento de 
jornaes e revistaa · illustrad:as, preso e recolhido á Oa.sa de, Detenção . 

.Alfredo Coelho da .Silva, 1 o escripturario da Estrada de Fen·o 
Centl'al do Brazil, preso no restaurante do Palace.JOlub, quando con-
versava com o representante do Estado de Minas, Dr. Irineu Ma-
<:hado. 

O Sr. Carl•os Maximiliano (m'D·vimento 1dJe atternção) - Sr. Pre-
sidente, á primeira vista talvez pareça extranho que um represen-
tante da maioria Tampa o debate' sobre uma questão da maior rele-

vancia, em que os actos do Governo serão dis-
Discussão cutidos p ara serem depois julgados; entretanto, 

observo, com seguTança, que se não d'á a inversão 
dos papeis, que a .defesa não falia ante's da ac-

cusação, porque o assumpto de qll'e me occupo já foi longamente tra-
tado nesta e na outra .Casa do Congresso·. De tal modo e com tanta 
insistencia se discutiu a ~egalidade da u~tima decretação do estado de 
sitio que eu, que resolvera entrar neste debate •superior e de grande 
fundo scientifico, com Tegular messe doutrinaria, eu mais de uma vez 
vacillei ante ·a necessi·dade, que se me parecia premente, de viT á tri-
bu.n·a, tão frequente, tão repetidamente eTam esses actos discutidos, 
sob todos os pontos de vista,. inclusive os them·icos, antes mesmo que 
elles entrassem em o-rdem do dia da .Camara. 

Quem possue um pouco ·de' pratica ·das lides parlamentares, sabe 
que, depois de alguns dias de disputa sobre qualquer projecto de lei, 
ou de simples e vigoroso ataqU'e a qualquer acto governamental, é 
quasi impossível surgir um argumento novo. 

rOamo numerosos oradores combateram o actual estado de sitio, o 
assumpto j.á se acha esgotado pelo lado ·COntrario. 

O mais brilhante .dos antagonistas da situação, talvez por tel' ur-
gencia de ausentar-se ·do Rio de Janeiro, analysou os de'cretos e act-os 
do Exercito por !todas ·a.s faces, em tres longas e eloquentissima·s 
orações. 

Os outros adversarios seguiram-1he as pegadas, sustentando os 
mesmos assertos e até repetindo os mesmo erros. 
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Esse facto demonstra qtranto é perigoso não tomar cada um, de 
vez em quando, as dimensões dos seus i dolos; quanto é arriscado se-
guü-os, sem exa'I!W,. por todas .as vere·das, no brilho e na sombra, nos 
arrebatamentos e nas paixões. 

Seja isso dito sem a menor irreverencia; porque, para mim, o 
Sr. Ruy Barhosa é o mais brilhante talento de expressão da sua raça, 
e só a irradiação da sua eloquencia em Haya v impõe á benemerencia, 
sem limites, ante o pre•torio da posteridade. Demais é o primeiro,. o 
mais completo, o mais pr-ofundo dos exegetas da nossa Lei funda-
mental. 

Entretanto, ·a·O le'l· as orações, que assombram pela eloquencia, 
sente-se o advogado habilissimo, torturllido pd.a clareza de um texto 
explicito. 

D estado de llitio brazileiro não é v europet•, que vae até o ngor 
da lei marcial, nem a simples suspensão do habrtas-co1·pus, que se en~ 
contra na lei basica da grande republica norte-americana. 

A fonte de onde promanaram· os nossos dispositivos ~obre a sus-
pensão de garantias constitucionaes foi, evidente e quasi literalmente, 
a Constituição Argentina. 

CompaTemos o texto desta .com .o projecto elaborado por OTdem 
do Governo Provisorio do Brazil, e a verdade resaltará nitida, cTys-
tallina. 

Eis a lettra do estatuto platiuo : 

Art. 23: 
En •caso de conmocion interior ó de ataque esterior, que 

ponga en pehgro el ejercicio de esta Oonstitucion y l as autorida-
des creadas por ella, se declaTará e'n estado de sitio la Provincia 
ó terriwrio en dond.e exista la perturbacion del órden, quedando 
strspensas alli las garantias constitucionales. P ero durante esta 
suspension no podrá el PTesidente de la Republica condenar por 
si ui ·aplicar penas. .Su poder se limitará eu tal caso, respecto 
de las peTsonas, á arrestarlas ó trasladarias de un punto á otTo 
de la N acion si ellas no prefiriesen salir del territorio argentino. 

Art. 67. Corre&ponde al Oongreso: 
26. DeclaraT en estadv de sitio uno ó vaTios puntos de la 

N acion en caso de como•ción interior, y apTo bar suspender el 
estado de sitio ·declarado, dunnte su receso, por el Poder Eje~ 
cutivo. 

Art. 86. El Presidente de la N acion tiene las siguientes 
:atribuciones : · 

19. Decretar en estado de sitio uno ó varios puntos de la Na-
cwn en caso de ataque esterior y por un termino limitado con 
acuerdo del Senado . -En caso de c.omoción interior, solo tiene 
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esta facultad cuando el Congreso e'stá en receso, porque es atri-
bucion que· ·COITesponde á este cum·po. El Presidente la ejerce con 
las limitaciones prescriptas eu el articulo. 23." 

Farei opportunamente a confrontação com o projecto do Governo 
Provisorio Brazile·iro. 

E' natural, senhoTes Deputados, que, em um assumpto de tal ma-
gnitude, eu proprio tenha medo de que esteja errando. 

.. Tolerai, portanto, que abU'se ·das citações; que eu, sciente do nen-
hum valor da minha autoridade pessoal ( nr1o wpoimdos) procure .a 
autoridades dos outros e venha corrob01·ar a deficiencia do meu pre-
paro com ·a segurança dos mestres em que estudei. 

O grande, o extraordinario homem publi·co, e depois ·delle quasi 
todos os seus sequazes, encararam o ultimo estado de sitio :ab seis 
pontos de vista; quero dizer, explicando bem o meu pensamento, bor-
daTam, desdobraTam seis theses em torno do assU'mpto que se debatia 
no Sen&do; antes de entrar em discussão o projecto sobre o sitio na-
quelle ramo ·do P arlamento nacional. 

A primeira é que o estado de Eitio, decretado pelo Pode1· Exe-
cutivo, desde .que se prolongue aoté a vigencia das sessões parlamen-
tares, é redondamente •inconstitucional. 

'Eu li a oração assombrosa ·desse grande constitucionalista e da 
propria leitura já me mrgiu a convicção contraria . 

.S. Ex. reconhec.eu, e com elle quantos lhe repetiram os dizeres, 
porque nã-o é demais affiTmar uma e mais vezes que aqui nã·o se disse 
sinão aquillo que estava firmado no .Senado pelo grande brazileiro, 
que realmente ·a Constituição declanva qoo era attribuição privaáva 
da Camara e do .Senado suspender o estado de sitio decretado pelo 
Poder Executivo. Ora, só se suspende .aquillo que existe. Logo, desde 
que a Constituição assim determinou, dava ao ,Parlamento o direito 
de suspender o sitio, decretado pelo ,Poder Executivo, é porque ·ad-
mittiu a possibilidade legal de ser um sitio decretado pelo Poder Exe-
cutivo para vigorar até a vigencia do funccionamento do Congresso. 

O SR. CuNHA VAsCONCELLÓs - Este argumento é. irrespondivel; 
é daro como ·agua. 

O ,SR. CARLOS :NL-~.xrMILIANO - Porém, apertado pela clareza 
deste texto, S. Ex. estabeleceu excepções. Affirmou, em primeiro 
logar, que a origem do preceito se ach a na possibilidade de um a!bttso 
dest·a natureza ser commettido pelo Executivo : de soTte que o legis-
lador constituinte ·quiz apresentar o remedio efficaz na lei. ~ lei 
não prevê e'm seus ·dizeTes violação ·della propria; não se P.recisa crear 
um dispositivo legal para Tevogar um ·abuso de poder. Não ha nulli-
dade maior, mais clara, ·do que aquella que decorre da f alta de com-
petencia; tod·o acto praticado por um poder que' não tenha autoridade, 
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decretação e as duas unicas medidas· a impôr, na vigencia do sitio, a 
detenção e o desterro. 

Nã·o obstante essa parcimonia, o legisladvr constituinte preveniu 
logo a responsabilidade das autoridades pelos abusos commettidos no 
emprego de taes medidas. Dahi resahe evidente o receio, o escrupulo, 
a timidez pudica que presid·iu á consagração constitu!cional do insti-
tuto do .sitio, apertado nas clausulas restrictivas do aTtigo 80 da Con-
stituição. · 

E, quando esta concedeu supplem<:intarmente ao Chefe do Exe~ 
cutivo a .autoridade para decr~tal-0, rteve ainda a cautei'a de appôr-
lhe a clausula da homologação pelo Congresso, que o poderrá approvar 
ou suspender, logo que se reunir e receber ú relatorio circumstanciado 
das medidas de excepção que houverem sido tomad·as·. 

Ora, Sr. Presidente, para que se possa suspender qU.alquer acto, 
é indeclinavel que esse acto esteja vigorando. ClaTo, não se suspende. 
o que não tem vigor. .A:ssim, quando o .Sr. Presidente da Republica 
decretou o estado· de sitio deveTia ter, immediatamente, convocado o 
Oon:gresso, para que este pudesse exercer sua funcção fiscalizadora, 
nos termos da Constituição . 

.Ou essa convocação é virtualmente obrigatoria, ou então 0he- _ 
garemos á conclusão de que ao .Chefe do Executivo fica o direito de 
burlar a acção constitucional commettida ·ao Poder ·Legislativo. . 

ü SR. MAURICIO DE LACERDA - Reduzir o Oongresso á Duma 
russa. 

O SR. ARLINDO LEo.NE - Mas, Sr. Presidente, burlar essa acção 
constitucional do Congresso é eliminar a clausula da homologação, 
sob a qual sômlmte pôde o Presidente da Republi.ca usar dessa medida 
gr.ave e excepcional. Eliminar est·a ·clausula da homologação é obviaT 
que o Congresso exérça sua funcção fiscalizadora. ImpediT que o Con-
gresso exerça essa funcção fiscalizadora é violar o preceito contid:o no 
n . 21 do artígo 34 da Constituição; e violar esse· preceito é, sobre-
tudo, t01·nar o s.i.tio, decretado constitucionalmente, inconstitucional, 
pela inobservancia do requisito visceral que a lei magna instituiu· 
para sua v·alidade, e, mais do que isso, para sua existencia: jurídica. 

Ora, Sr. Presidente, se assim é, na ause.ncia do Parlamento, 
tanto mais grave e .attentawria da lettra e .do espírito da Constitui-
ção é a prorogação do sitio por um perindo que vai além do prazo or-
dinario das sessões legislativas. 

A prorogação do sitio, no meu humiMe conceito, é flagrantemente 
inconstitucional. O voto do Congresso, approvando-o, não lhe imprime 
cara~r de constitucionalidade. O Congresso não pôde ir além da 
orbit!+ constitucional, dentro da qual os seus actos vão haurir o vigor 
de que precizam para a sua existencia jurídica·. 

O roto do CongreS'so, endDssando essa prorogação, com a aggra-
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vante da delegação de poderes, é innocuo, ou, antes, é nocivo. E' no-
civo á propria respeitabilidade, á propria autoridade do Poder Legis-
lativo. 

O ,Congresso, agindo desse modo, .vae· abrir espaço á intervenção' 
constitucional do poder judiciario. Este ha de ser fatalmente pr.ovo-
cado, e uma vez provocado ha de interrir, e em cada easo IS~tb -juélice, 
em torno do Eitio, ha de negar execução á prorogação, porque· ella 
exhorbita dos limites traçados na lei fundamental: Não será mais o 
caso do juizo político do Congresso em casos de sitio, em torno do 
sitio, na vigencia legal do sitio, impedindo a intervenção .do poder 
judiciario. Trata-se de um attentado aos preceitos immutaveis da lei 
magna, de um decreto. do Executivo infringente da Constituição, co·ni. 
a solidariedade -culposa do Poder Legislativo e, mais do que isso, do 
decreto e de lei infringentes da Constituição, lesando direitos indivi-
duaes e os ameaçando de violencias, sob o pretexto da ,suspensão elas 
garantias conStitucionaes. 

Por taes fund-amentos, Sr. Presidente, nego o meu voto á proro-
gação do sitio. . 

Mas, antes de concluir, precizo deixar bem a-ccentuado e definido 
o meu modo de ver sobre estes dois pontos. Um refe:re-se ás immuni-
dades parlamentares. Tenho eomo· inilludivel, em face d-a Oonstitui·-
ção, a invioiabilidade das immunidades, que o estado de sitio não tem 
força para attingir. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Apoiado; tem o mesmo valor que 
as immunidades dos juizes e as do proprio Presidente da. Republica ; 
quer dizer, garantem o exercício das funcções de cada qual. 
· 10 SR. ARLINDO LEoNE - Perfeitamente. Folgo de registrar que 
essa inviolabilid-ade está consagrada na jurisprudencia do Supremo 
Ttribunal Federal, e subscrevo o substancioso concéto de que as im-
munidades parlamentares não são garantias constitucionaes, mas p:re-
rogativas in:herentes a cada um dos poderes publicas . . 

10 outro ponto, Sr. Presidente, diz respeito á competencia do 
Congresso, na attribu.ição que lhe é conferida pelo n . 21 do art. 34 da 
Oomtituição republicana. :fenso d'e accôrdo com a erudita lição do 
egregio e saudoso constituci'onalista João Barbalho, . aind:a recente-
mente, ha poucos dias, se me não engano, na sessão de 9 de m~io, 
defendid-a com brilhantismo pelo eminente Ministro .Enéas Galvão, um 
dos luzeiros do Supremo Tribunal. 

A attribuição constitucional do Oongre.sso, neste -caso, limita-se a 
tapprovar ou suspender o sitio e promover, se julgar ace~ll:do, pelo 
·imp(!!achment, acção judiciaria que lhe compete, a respons;;tb1hdade do 
Ohefe da Nação. O impeachment, V. Ex. sabe, é instituto de .alto al-
cance político, e como tal , conforme as coudiçoos do momento, é mui-
tas vezes preferível aos interesses do paiz que o Congresso contempo-
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Decisiva é a lição de AlcOI·ta - Las aa-nar/Jtilas OoMtit:uoion.ales, 
pag. 191: 

· "Se h a discutido si el .ataque. exterior ó la conmocion inte-
rior deben ser un hecho Tea1 y efectivo, ó si hasta que haya un 
peligro inminente de que se produzcan par.a que la ;medida sea 
legitima, para que los poderes públi·cos se encmmtren en el caso 
de dictar una ldisposicion tan grave que importa suspende1· las ga-
rantias .constitucionales. 

A mi juicio, la faculdad de declarar el estado de sitio es una 
faculda·d. de que ' puede u sarse no solo en el momento del .ataque 
ó de la como•ción, sinó con más ieficacia-, -e qwizá más pro~d, 
para PREVENIR esa conmocion ó ataque y fuera del lugar en que 
la situa-ción violenta se ha producido. 

N-os conducen á esta opinión la naturaleza misma de la me-
dida, los .antecedentes extrangei.ros y los nuestro.s propios." 

À distincção é verdadeiramente bysantina:: a verdade me pare-ce 
que está em considerar o esta:do de sitio como uma medida que tem 
tanto de preventiva .como de repressiva. 

Os que ao nosso estado de sitio ·attribueni só o effeito repressivo, 
evidentemente o confundem com .a lei mJarc~al. 

Entretanto, l!lté esta, na &publica modelar da Suisga, tem tanto 
-o effeito repressivo como o preventivo. E' <O que se deprehende de 
Salis - Drârit FéiMml Su}isS'e, vol. 3 , pag. 541: 

"Les présentes art·ic~0s de gwerrreo, seront ;appliqués simultané-
ment .avec le c-ode militaire ou le remplaceront e'n temps de ser-
vice actif, ·c'est-'à-dire loil'sque l'armée f·édérale ôu un de ses corps 
est mise sur -pied pour la guerre contre un ennemi extérieur ou 
intérieur, pour le maintien de la neutralité· suisse par l'occupation 
des frontieres ou d'une par.tie du territoire, pour empécher ou 
't"éprimer aeJS troub~es à l'intérieur, ou pour le maintien de l'ordre 
dans- des <ias détermill'és." 

Araya, moderno e notavel jurista argentino, assim se exprime 
no seu Corme<rvtomio á l-a Oonstlitución, vol. 1 o, pag. 307 (trabalho pu-
blicado em 190-8) : 

"Este poder extraordinario otorgado (o autor commenta o 
.art. 23, referente ao estado de sitio), ha sido objeto de severas -cri-
ticas por parte de .a1gunos constitucionalistas, no obstante que, á 
nuestro modo de ver, este recurso, en rn doble carácter, de medio 
pr(mentivo y 1iepr.emvo (o grypho é de Araya) , ofrece grandes 
ventajas para los fines que se le ha D.nstituido." 

I 
\ 
\ 
I 

I 
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Mais c1áro ,ainda é o .que ensina Gonzalez - Manual de, la Cons-
tituéion Ar[Je.ntina, pags. 259 e 260: 

"De lo expuesto, de los resultados de la experiencia eu estos 
ultimos tiempos en Europa y Ameáca, y de las opiniones de 
nuestros awtores se deducen tres caracteres particulares del es-
tado de sitio, segun la Ooustimción: 

1°- 'Es defewivo, eu easo de ata-que exterior po~ el enemigo 
.extrangero. 

2° - Es ?1erresivo, ~:mando la comoción interior se presenta 
en forma de efectiv.a perturhaeión del orden, alzamento público 
en armas, rebelión ó insurrección. 

3° - Es preventivo, porqu,e les autoridades puedeín des-
cu:brir los preparativos de un levantamiento armado ó perturba-
ción efetiva de la paz, ó ser manifesto por .signos visibles ó evi-
·dentes como la inquietud violenta de la sociedad, la difusion de 
amena.vas ó propagandas 'Subversivas del órden ó la tranquilidad 
pública." "La cualidad de p11eventiva es, pues, esencial á esta 
íaculdad, y se dá para evitar los grandés peligros, que los conspi-
radores plieden reunir-se y realizar sus planes -de desorden." 

No Senado, um financeiro de indiscutível competencia, o qual 
occupou dU'aB vezes a pasta da Fazenda, em vez ·de,jndagar a origem 
do texto constitucional brazileiro, o seu objectivo, a interpretação que 
a ·dispositivos. analogos se ha -dado em paizes de regimen político se-
melhante ao 'nOsso, preferiu ater-se ás palavras, destacar um paragl'la-
pho de um artigo e sobre elle bordar fragílimos argumentos, que não 
resisWm. ·a um sopro. 

Asseverou que no .§ 2° do •art. 80 da Constituição se preceitua que 
o Executivo, "nas medida·s de r.epres8áo cüntra as pessoas, se limitará 
etc." L_ogo, (conclue o Senador goyano), o estado de sitio é medida 
1:10press1 va. 

·E' prl.ncipio de hermeneutica não se poder interpretar a lei por 
dispositivos isolados. bdmittind,o (para argumentar) que deste •§ 2° 
se deduza o -cara.cte•r repressivo do grande recurso constitucional con-
tra as revoltas, seria facil, pelo mesmo processo, eoncluir o que não 
desejüu o illustre parlamentar. 

Lavra um descontentamento constante, sempre prestes a explo-
dir, porém, não se d.i'Visam os symptomas de um grande mo-vimento 
nacional. -
. Nas lettras, nas artes, na philosophia é :na política se nota uma 

revolta contra as fórmas. estabeleúdas; porém, de tudo isso não brota 
um sopro V'ivificante, cread·or. 

·Não é a revolu•ção que se prepara; é a ánarchia que alastr.a. 
Até entre iutelleétuaes reina o desprezo pelo culto da linguagem 
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pura e elevada; -o calã-o invadiu o santuario das le;ttras, os termos 
chulos penetrar-am nos salões, -as expressões como - encrencá, p'ra, 
bw:ro, avaccalhalr grangearam fóros de cidade ( ri~Slo). -

o ·SR" ~EDRO MoACYR - E' o tango ;parlallltlntar (mo). 
O SR.. _CARLOO MAXIMILIANO - O .aparte de V. Ex. recorda-me,. 

com opportunidade, que a ironi•a desertou do Parlamento, onde escaS-
seia:m tambem, cad•a vez mais, as orações sobrias, syntheúca:s e doutri-
nanas. 

Regressa-se á .re1igiosidade praticante, menos em consequencia de 
estudo philosophico do que por snoibisnio dec;adente. 

A mocidade,. em vez de philosophia's, e-scolas litterarias, fórmas 
de governo, discreteia sobre· politicagem, discute homens, esteriliza-se 
em um individualismo qu-e entristece. 

Ha uma ancia de enriquecer depressa, de dominar depressa, de 
governar quanto antes . 

. Gira a política ao Tedo1· de pessoas, não se formam · correntes 
paTtidaria:s em torno de prohlemas . nacionaes, os mantened01-es da or-
dem hoje são os rebeldes de amanhã. (Muito berm.) 

Não devaneio; assign·alo fa:ctos, concateno verdades, alinho do-
cumentos humanos, que vós todos conheceis. 

No campo da poiitica, então, é onde . se ohserva, com ·a maior ui:.. 
ti dez, que lavra a epidemia .da deso-rdem, o contagio · generaliza:do da 
relbe-ldi a:. · · · 

Uma· das excellencias do systema Tepublicano é o caracter transi-
taria dos governos. Não se derr.ama sangue para os deuubar: elles. 
cáem por si. 

P-ois bem; entre nós explo·diram as Tevoltas exactamente no fim 
de cada periodo presidencial. 

Floriano desceria do governo .em novembro de 94, e o levante, 
para o deTrubar, manifestou-se a 6 de setembro de 93. . 

Retirar-se-{lria Prudente de M'Omes em 98; e a ignomínia do !aS-
sassinato político se inscreveu nas paglina.s da Historia do Brazil, a 
5 de novembro de 97. · 

A sedição contra Hermes da .Fonseca abortou na douda máshorca 
de 4 'de março, depois de eleit·o o swccessm· do Mrare•chal. , 

· Houve uma excepçã·o apenas; porém serviu para evidenciar a in-
sensatez das Tebeldias . .Só um Presidente tentaram ape•ar no segundo 
auno do quadriennio - Rodrigues Alves, justamente o mais popu-
lar, operoso e fecundo de todos os Governos da Republica . 

.Si levam os insurrect-os nas pontas atrevidas das lanças a. sal-
v.ação da •Pafri-a, porque só acordam quando cada governo já fez 
t-odo o mal que podia, e quasi deposto está, pacificamente, em virtude 
da lei~ 
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Objectar-se-ha que não esperam pelo pronunciamento das urnas, 
porque' a elerição é uma burla. 

Farça, burla é a revolução. 
Na hora do triumpho não h a r ebelde sincero que se não faça log@ 

opposicionista. Excepções só se encontram nas grandes, nas legitimas, 
nas definitiv·as revoluções. 

E a razão é clara: o scenario permanece igual, a peça é a mes-
ma, apenas mudam os actores. Os homens que so·bem sã'O iguaes aos 
homens que descem : mesma raça, mesma lingua, ol'Íundos de "meios" 
identicos, educação igualmente defeituosa, impellidos por uma só tra-
dição, embalados pelos mesmos sonhos, desvair~ad'Os pelos mesmos pre-
conceitos, cultores do mesmissimo idéal. 

Demais, com que fundamento affirmar-se póde que as urnas txa-
rão apenas .a ·continuid-ade da situação. · combatida, si a historia do 
regimen prova exactamente o oontrario, isto é, que os descontentes 
de hontem, são os governistas de hoje, e vice-versa, salvo algum· eterno 
insubordinado, inaàaptave1, chronico, crente orgulhoso de que -só elle 
pratica .a virtude no mundo político dos grandes peccadores ~ 

Sim, os que combateram Floriano apoiaram Prudente, e. os que 
a este se oppuzeram, ·seguiram Gampos .Salles. T.tlve, entretanto, cada 
um -a sua revolta a debellar, nas vesperas da eleição do · successoT. 

A torrente dos adversarios de Hermes levantára nos escudos a 
Wencesláo Braz; e •aquelles que no preclaTo mineiro não votaram, já 
o não aggridem, guardando a seu respeito mal dissimulada sympathia. 

Por que a re'volta ~ 
E' que aos que fi'<laram fóra do santU'ario das graças se aggregam 

sempre os que não tiveram no quatriennio todas as aspirações satis-
fei tas. 

!Si não, por que .a revolta? 
•Não houve nada~ 
Negam os d·iEcursos ·abertamente revolucionario·s, bnl.etins e ·ar-

tigos sediciosos, .concitando o povo e a tropa a empunhar armas? 
Os inqueTitos publicados convencem ·de que se tentou sublevar, 

os quaTteis, .a pretexto de melhorar o soldo, que é altíssimo. 
Emfim, uma gtrarnição, ante um caso sério, em vez de consultar 

os superiores sobre a conducta a adaptar, consulta um club. Ainda 
mais : no club, para deliberar, começa-se tentando depô r •a directoria, 
e sáe-se para a rua por entre morras .ao Governo. 

A mash01·ca to·rnou-se eviden'te . O Brasil foi salvo pela energi·a· 
do Marechal H ermes e pela ·benemerencia do Sr. Menna Barreto. 

_ Esse homem não foi e não devia ser preso. Tod•as as veze.s que factos 
analogos se repetirem, repita-se o gesto do Presidente. Hermes: an-
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nuncie-se a prisão dez horas antes de effectual-a, afim de que o heróe 
fuja. 

Elle é tres vezes benemerito: cobriu-se de gloria, batalhando pela 
.Patria nos camp'os do Paraguay; aniscou a farda e a vida para a 
pro.clamação da Repu·bli.ca, e foi mais benemerito ainda, mettendo-se, 
depoi&, em v~:~nias revoltas, e precipitando os acontecimentos, deitando 
tudo a perder. (Risos.) · 

Que _os deuSes lhe conservem .a vida preciosa, para a felicidade da 
Patria e ... ruína de todas as sedições. (Risadas.) 

Em ger-al, as prorogações ao estado de sitio,_pedid'as ou decretadas 
po1· Prudente, Rodrigues \Alves o-u H erme.s, teem s1do impugnadas. 
A verdade é que, organizada a revolta, torna-.se difficil saber quando 
não mais ha debaixo da cinza br-azeiro vivaz. 

Na duvida, em todos os paizes, se segue o criterio do E xecutivo. 
Pela minha parte, sem medo de t rahir a minha consciencia, nem 

de passar por cortezão, eu, qne durante um quadTiennio, não penetrei 
cinco vezes no palacio •des-se Governo que apoio, declaro que ·approvo 
os actos do Executivo ora sujeitos ao voto da Cama:r;a. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Posso dar testemunho de que 
V. Ex. é um dos mais ·alforreados desta época; não tem nada . de cor-
tezão, nem de aulico. 

O 'SR. ÜARLO.S M_anuLIANO - Obrigado. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA- E po·r is&o está até no oratorio. 
O :SR. CARLOS MAXIMILIANO - Não apoiado. (RisoiS.) 
Srs. Deputados, nad·a é mais doloroso ao meu civismo do que 

essa pm,iodi'Cidrude de. revoltas, q-qe equiparam a nossa educaçãq polí-
tica á dos povos da Colombia, Nicaragu'a ou São Domingos. 

·Quem recúa ante a anar0hia não é humano, é cobarde, foragido 
do deveT, de·sertor da honra. · 

Haja ou não co=ettido erro& o PTesidente da Republica, eile 
não os augmenta: antes os redime, oppond;o-~se , pela força, ·ás a:U:d-a':. 
cias dos insoffridos. 

,. Civis resistiram; não podia um marechal vaci;tlar. 
Em épocas de anarchia, só a insubordinação é .popular, só a lT-

reverencia é sympathica. 
Passado, poTém, este período de transição, período angustioso de 

malbaratado hero-ismo, irrequieta bravura e esteTeiÍs refTegas, o Bra-
sil -apreciaTá, na su•a justa medida, a figuTinha de cacl.a um dos Rol-
dões sul-americ·anos, armados_ de lança medieva-l' ~ ambições con;tempo-
raneas, de metralha fratricida e um enorme desejo de enriquecer e 
de reinaT. Tenho dito. -{Muito bemo· muito bem. O orador é muito 
eu,mprimemJado.) 

'' 
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O Sr· Arlin•do Leone (*) - Sr. Presidente, não me proponho 
a discutir a questão do sitio á luz da doutrina esclarecida e dos magis-
traes ensinamentos dos doutos, através· dos estudos do Direito Publico 
e da Legislação Comparada, ~onfrontando com os textos d as Consti-
tuições européas e americanas os textos ·da nossa •Constituição. Tal 
esforço, sem intemsse pTati.co, t eria o inconveniente de repizar , defor-< 
mando, a substanciosa argumentação desenvolvida com eloquencia e 
fulgor pelos notaveis parlamentares cujos memoraveis discursos, desde 
o sitio Floriano, equivalem a !illustra·das, sabias e exhaustivas prele-
cções sobre este magno assumpto de Direito Constitucional. 

Farei apenas breves considerações para justificar o meu v<>to. 
Entre a decretação do esta-d·o de sitio e o ri&co imminente da P.atria, 
no caso de grave commoção intestina, eu não hesitaria em dar o meu 
voto paTa a ·adopção desta medida extraoTdinaria e excepcional, que 
o p111dente aviso do legisladoT constituinte restringiu aos dois casos 
supremos de salvação publica. 

PQr indole e poT educação, com os principias que professo e com 
,as idéas qrue' he.i defendido, num passado que não é cmto, não poderia 
arriscai', nem comprometter •as respons·abilidades do meu modesto 
nome, associando-'(), proxima ou Temotamente, , por actos directos ou 
mesmo indirectos, a qualguer tenue solidaTiedade com elementos sub-
versivos da oTdem. 

•Pouco me importam, neste momento, os. meus sentimentos, de 
estima ou desestima, para com a pessoa do Sr. Presidente da Repu-
"blica. Acima desses sentimentos eu collO'co o alto conceito que· me me-
Tece .a autoridade constituida e a respeitosa d-eferencia que devo ao 
Chefe da Nação. 

íDivergente da orientação polit ica de S. Ex., declarei-me, sem 
vacilliiçõeJ.s, em opposição, na qual me mantenho dentro das Taias con-
stitueionaes·, sem negar o• concurso do meu apoio a-os actos do Go-
verno inspirados pelo interesse publico, nem tão pou,co alienar de mim 
a faculdade de -analysar, cTiticar, impugnar e contrariar com o meu 
voto os actos que se não conformarem com a minha approvação. As-
sim, eu. confesso· .a V. Ex. e esta confissão faço com a costumada sin-
ceridade: - impressionaram-me ·devéTas e pTofundamente as occur-
rencias que se desdobTaram nos priméros dias de março, e dellas t ive 
a convicção, tanto quanto possivel, foTmada sobre os factos que me 
vieram ao conhecimento, de que estava imminente um profundo abalo 
na orde'rn publica, com os caTa-cteristicos de grave commoção intestina. 

O SR. NrcANOR NAsCIMENTO - Essa declaração honra a lealdade 
de V. Ex. 

( •) Est~ discurso não foi r~vi.sto ,pelo orador. 
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O 18:&. MAURICIO DE LIDERDA - No Ceará já havia uma revolu-
ção, feita pelo Governo. (Niio '1Lpoiail.os.) 

O SR. ÁRLrNDO LEONE - Essa !impressão tive-a eu, talvez oriunda 
do pa.vl{)r que me inspiram os movimentos armados. Emquant-o alguns 
civis, mais ou menos exaltados, davam expansão ao seu genio fogoso, 
oppondo ao Governo, nas vibrações de 8e'll enthusiasmo, os protestos 
do seu patriotismo; emquanto esses civis, 9em ou mal inspirados, exer-
ciam a sua acção fiscali~adora, da tribuna popular ou d.a imprensa, 
em m.eebings e por meio de boletins, atacando o Governo com vehe-
mencia e ·até violencia, devo direr a V. Ex., conservei inalteravel tran-
quillidade. Mas quando essa exaltação se irradiou para os quarteis_. 
onde residem ·os elementos de reacção armada, tropas, canhões, cara-
binas, munição, confesso, senti sobresaltos; e quando pela palavra 
official o Govemo da RepU'blica veiu de puh1ico confessar a impoten-
cia de _seus discursos or<linarios para refrear e reprimir esta rebellião, 
eu, que não tenho razão para conhecer os segredos da administração e 
que apenas posso ajuizar pela appare.ncia dos movimentos, teria dado, 
se o Congresso estivesse reunid-o, ou se o Presidente da Republica o ti-
vesse immediatamente convocado, como era do .seu -dever, no meu ·hu-
milde ·conceito, o meu voto pel'a decretação ou .approvação do sitio, 
visto como os factos que me impressionaram ·revestiam cwracter de 
incontestavel gravidade, pelos elementos militares -a que me referi e 
pela grande extensão dos meios ao eeu alcance. 

Isto, porém, Sr. Presidente, , não pó-de, ·de modo algum, significar 
que eu entenda que se de.ve converter a suspensão das garantias consti-
tucionaes em regimen normal de governo. IAçr contrario, penso que essa 
medida extraordinaria e excepcional deve ser applicada com discreta 
reserva, raríssimas vezes, nos casos especificado·s . na Conscituição e 
com os :rte!quisitos escrupU'losamente exigidos para a sua decretação. 
Realmente, nos primeiros dias de março, tive a impre_ssão já confes-
sa·da: acreditei, mais do que em simples intuito de subJ.e!vação, numa 
grave rebellião militar, . ostensivamente apoiada por mais de· quinhen-
tos officiaes do Exercito, pondo em perigo imminente o Governo da 
Republi·ca. Então, eu não vacillaria em -collocar-me ao lado da auto-
ridade constitucÍQnal d-o Chefe da Nação, prestando a 'S. Ex. o con-
curso do meu voto. Posterio-rmeute, e por ultimo, com .a leitura da 
Mensagem de S. Ex., eu me felicitei e me congratulei intimamente 
com o mt1'11' paiz, por verificar que os factos que tanto me tinham im-
pressiona·do não mais revestiam .a gravidade que eu lhes presumia. 
S. Ex. conta com o apoio das classes civi-s e militares para a manu-

- tençã:o da ordem. O inquerito militar, aberto para apura:r· responsa-
bilidades, teve de ser ·archivado por falta de elementos ·basicos de 
culpa. Os milit-ares detidos pelo sitio acabam de ser investidos com 
commissões e alta confiança. Os civ!is, tambem detidos pelo sitio, já 
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<>htiveram a restituição de sua liberdade, sem que contra qualquer 
delles corra processo de especie alguma. A cidade continúa a sua vida 
oormal. E a população só e tão sómen.rte &abe que as garantias consti-
tucionaes foram swspensas porque leu na imprensa a publicação dos 
decretos que as suspenderam. Em taes condições, Sr. Presidente, en-
contramo-nos numa Patria quasi celeste, tal se me ·afigura de nor-
malidade· angelica a segurança inteTna do paiz. 'Ilodavia, pondera a 
Mensagem : " não amorteceu ainda o espírito de sublevação; ha receio 
de tentativa de agitação poT pro·cessos sorrateiros que ás autoridades 
cumpre vigiar e combater " . .fudmitto, Sr. Presidente, não tenho razão 
para não admittir, quero admittir e devo admittir que o •Presidente da 
Republica a giu: com ab.soluta lisura e inteira boa-fé nas informações 
Teferentes a esse xeceio de tentativa de sublevacão. Mas essa tentativa 
não é, não póde ser mi.litaT, não conta com o "concurso dos· militares. 
Com este .cont a e Governo da Republica. P elo mesmo motivo, não 
póde ser com o co·ncurso, nem com o apoio das classes civiis. Ha de 
ser, naturalmente, ·de um grupo de desclassificados. 

Oontr.a essa tentativa, porém, ou, menos do que isso, contra esse 
receio de tentativa por um grupo de desclassificados, parte mínima, 
insignificante da população, livre-nos Deus que não sejam bastante 
efficazes .a acção preventiva da policia e a .acção Tepressiva do nosso 
a.ppardho administrativo. (Apoiados. ) Em tal hypothese, teríamos 
perdidü- a nossa autonomia política, teriamo·s perdido a capacidade 
de Nação. Hypoth'!)se esta tão funesta, que nos faria rebaixar de Pa,-
tri.a quasi celeste ao· vilipendio de Nação ·castl·ada. 

T al seria, Sr. Presidente, a calamidade com que não condescende 
o meu patriotismo, se nós nos confessassemos, ou se, realmente, fos-
semo·s impotentes parn reprimir e refrear um movimento sedicioso par-
tido de individuas desclassificados, sem a menor cotação so<Jial, por 
outro meio que não fosse o recurso supremo do estado de sitio. 

Envolver este período legisLativo num peTmanente estado de si-
tio, que ultrapassa o pra.zo 01•dinario das suas sessões, seria, além do 
suicídio nacionàl, que esbocei, a ·contravenção do regimen constitucio-
nal, superpondo á autor~dade do Oongresso, por um exquisito processo 
de capit~s driminn.d:io, a autori·dade do Presidente d.a Republica, ou me-
lhor, absorvendo e eliminando a autorida·de pl'Ív'ativa e primacial do 
Legislativo pela autoridade, neste caso supplementar , do Chefe do 
Executivo. 

A decretacão do estado de sit io tem os seus limites tr açados na 
lei fundament~l. N ão é um acto arbit raria, de que o Presidente da 
Repwblica, cuja competencia, aLiás, é indiscutível, pa ra de~retal~o 
durante o período das férias parlamentares, 10 possa f azer discr.ecio-
nariamente ao seu inteiro alveodri·o. 

Ao contl"ario, a Constitui9ão fixou os dois ·easos unicos de sua 
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decretação e as duas unicas medidas a impôr, na vigencia do sitio, . a 
detenção e o desteTro. 

Nãü obstante essa parcimonia, o legisladvr constituinte preveniu 
logo a responsabilidade das autoridades pelos .abusos commettidos no 
emprego de taes medidas. Dahi resahe evidente o receio, o escru:pulo, 
a timidez pudiea que presi<1iu á consagração constitu!cional do insti-
tuto do .sitio, apertado nas clausulas restrictivas do artigo 80 da Co-n-
stituição. -

E, quandv esta concedeu supplementarmente ao Chefe do Exe~ 
cutivo a .aut·or.i.dade para decr<etal-o, teve ainda a cautel'a de .appôr-
lhe a dausula da h-omologação pelo Congresso, que o pod.ffl-á ·approvar 
ou suspender, logo que se reunir e receber v relatorio circumstanciado 
das medidas de excepção que houverem sido tomad-as·. 

Ora, Sr. Presidente, para que se possa suspender qU.alquer acto, 
é indeclinavel que esse acto esteja vigorando. Claro, não se suspende. 
o que não tem vigor. .A:ssim, quando- o Sr. Pre-sidente da Republica 
decreiou o estado· de sitio ·deveria ter, immediatamente, convocado o ' 
Oon:gresso, para que este pudesse exercer sua funcção fiscalizadora, 
nos termos d-a Constituição . 

.Ou essa convocação é virtualmente obr-igatoria, ou então c:he- . 
garemos ·á conclusão de que ao 0-hefe- do Executivo fica 'O direito de 
burlar a acção constitucional commettida ao Poder ·Llgislativo. 

ü SR. MAURICIO DE LACERDA - Reduzir o Oongresso á Dum-a 
russa. 

O SR. ARLINDO LEO-NE - Mas, Sr. Presidente, burlar essa acção 
constitucional do Congresso é eliminar a dausula d-a homologação, 
sob a qual sómimte póde o Presidente da Republi.ca usar dessa medida 
gr.ave e excepcional. Eliminar est·a clausula da homologação é obviar 
que o Congresso exerça sua funcção fiscalizadora. Impedil· que o Con-
gresso exerça essa funcção fiscalizadora é violar o preceito contid:o no 
n . 21 do .artigo 34 da Constituição; e violar esse preceí'to- é, sobre-
tudo, tornar o é.tio, decretado constitucionalmente, inconstitucional, 
pela inobservancia do requisito visceral que a lei ma-gna instituiu-
para sua v-alidade, e, mais do que isso, para sua existen-cia: jurídica. 

Ora, Sr. Presidente, se assim é, na ausencia do Parlamento, 
tanto mais grave e .attentatoria da lettra e .do espírito da Constitui-
ção é a prorogação do sitio por um perindo que vai além do prazo or-
dinario das sessões legislativas. 

A prorogação do sitio, no meu humilde conceito, é flagrantemente 
inconstitucional. O voto do Congresso, approvando-o, não lhe imprime 
carat1ter de constitucionalidad-e. O Congresso não póde ir além da 
orbita constituci-onal, dentro da qual os seus. actos vãü haurir o vigor 
de que precizam para a sua existencia jurídica-. 

O yoto do Congres•so, endossando essa prorogação, com a a-ggra-
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vante da delegação de poderes, é innocuo, ou, antes, é nocivo. E' no-
civo á propria respeitabilidade, á propria autoridade do Poder Legis-
lativo. 

O ,Congresso, agindo desse modo, _vae· abrir espaço á intervenção' 
constitucional do poder judiciario. Este ha de ser fatalmente provo-
cado, e uma vez provoca·do ha de intervir, e em cada caso -sub-jwlice, 
em torno do sitio, ha de negar execução á prorogação, porque ella 
exhorbita dos limites traçados na lei fundamental . Não será mais o 
caso do juizo político do Congresso em casos de sitio, em ton10 do 
sitio, na vigencia legal do sitio, impedindo a intervenção do poder 
judiciario. Tra>ta-oo de um attentado aos preceitos immutaveis da lei 
magna, ·de um decreto do Executivo infringente da Constituição, co-m 
a solidariedade culposa do Poder Legislativo e, mais do que isso, do 
decreto e de lei infringentes da Constituição, lesando direitos indivi-
duaes e os ameaçando de violencias, sob o pretexto da suspensão das 
garanti as consti tucionaes. 

Por >taes fundamentos, Sr. Presidente, nego o meu voto á proro-
gação do sitio. 

Mas, antes de concluir, precizo deixar bem accentuado e definido 
o meu modo de ver sobre estes dois pontos. Um refere-se ás immuni-
dades parlamentares. Tenho como inilludivel, em face da Constitui--
ção, a invio-labilidade das immunidades , que o estado de sitio não tem 
força para attingir. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Apoiado; tem o mesmo valor que 
as immunidades dos juizes e as do proprio Presidente da -Republica; 
quer dizer, garantem o exercicio das funcções de cada qual. 

!O SR. ARLINDO LEONE - Perfeitamente. Folgo de registrar que 
essa inviolabilidade está consagrada na jurisprudencia do Supremo 
Ttribunal Federal, e subscrevo o substancioso conceüo de que as _ im-
munidades parlamentares não· são garantias constitucionaes, mas P+'e-
rogativas irrherentes a cada um dos po-deres publicas. 

IÜ outro ponto, -Sr. Presidente, diz respeito á compete:ncia do 
Congresso, n a attribuição que lhe é conferida pelo n . 21 do art. 34 da 
Constituição republicana. fenso d-e accôrdo com a erudita lição do 
egregio e saudoso constituci·onalista João Barbalho, . aind:a recente-
mente, ha poucos dias, se me não engano, na sessão de 9 de m~io, 
defendida com brilhantismo pelo eminente Ministro .Enéas Galvão, um 
dos luzeiros do Supremo TribunaL 

A attribuição constitucional do Congr~sso, neste caso, limita-se a 
rapprovar ou suspender o sitio e promover, se julgar .acer~~do, pelo 
impl?lachrn.ent, acção judiciaria que lhe compete, a respons!ib1hdade do 
Ohefe da Nação. O impeachment_ V. E x. s~be, é instituto de -a: to a~
cance político, e como tal , conforme as condições do momento, e mUl-
tas vezes preferível aos interesses do paiz que o Co:p.gresso contempo-
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rize ·com os •abusos porventura commettidos pelo Chefe< da Nação a 
que o submetta a esse processo politico. . 

Esta, S1·. Presidente, é a verdade constitucional, que ha de ser um 
dia 1·estaurad-a. · Contra -o imperio. da Constituição não prevalecem e 
não podem prevalecer os precedentes que fluctuam, desarrazoados e 
Dccasionaes, á mercê dos interesses, lllem sempre justificaveis, dos par-
tidos políticos. Tal o meu voto. ( M1vito b.emJ· nnâto bem. O oradlor 
é 'lfivamente f elicitado·.) 

O Sr. Hrineu Machado - Sr. Pres:ildente, aguardei tranquilla- · 
mente, que a ordem natural dos successos políticos me chamasse ao. 
exercício do dever parlamentar. Logo que se annunciou como- possí-
vel, como provavel, o debate sobre os decretos ·que· suspenderam as ga-
rant ias constitucionaes, instituindo como regimen noTmal e perma-
nente ·de governo o estado de ·sitio, corri a esta Casa para ttrazer da 
tribuna a minha reclamação contra o ·que· de.sde logo eu pl'esent·i ser 
uma manobra da maioria parlamentar. 

Vinculada numa solid.ariedade politica, que é, ao mesmo tempo, 
uma -solidariedade criminosa, que ·é, ainda, uma fórma, de codelin-
quencia política com o Governo, a maioria desta ·Casa vai procurando 
amparar-lhe todos os actos, v.ai incitando o Governo a repetir os actos . 
de v.iolencia, em vez de admoestai-o pela acção util que os amigos sin-
ceros do poder costumam exercer, convidando a retroceder, a mode-
raT os abusos, •a cessar os ·Crimes, como fôra do patriotismo dos meus 
honrados collegas do Partido ConseTV·a·dor, da maioria desta Ca~a, 
'ao e:nvez de se entregarem a esse apoio incondicional, que é essa tre-
menda bambochata parlamenta1·, on~e não se recúa, não se trep'i·da, 
nem diante de actos de suicídio como os que ora pratica o Parlamento, 
se por acaso, .approva os projectos governamentaes, em que se insti-
tü.e, como actos de confiança, e, ainda, -como processo noTmal de go-
verno, a delegação da maxima de todas as attribuições, qual a de de-
clarar o estado de guerra com o estrangeiTo ou o estado ·de guerra 
do interior, e, ainda, com o delegar ao Governo o exercicio absoluto 
e pleno de todos os poderes fiscaes e financeir·os, .com o contrahir em-
pl~timos sem limitações, se:ni condições• e sell!.. a especificação de todo 
o:· seu destino . 

. Felizmente , ]_}aTa es·te Tegimen, todos os males: teem o seu reme.dio, 
e para todos <>s abusos ha -compensações; para felicidade nossa, esses 

· parti·dos só têm dundo, no regimen Tepublicano, ·o tempo que ·duram 
os· Governos, que a elles ·se associam para a r ealização da obra de des-
truição da vitalidade, da riqueza e da honra nacionaes; felizmente, j ~ 
v.ai soando a hora final, a hora em que se decrete -a dissolução do Par-
tido .Conservador. E não ha esfoTço político, não ha esfoTço gove-r-
nami:mtal, nem mesmo cO'm .a poderosa applicação ·desse reme1dio he-
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roico, que é o e<Etado de sitio até 30 de outubro, para que esse. partido 
possa transpôr o limi.ar de 15 de novembro, para trazer encangado ái 
sua Tesponsabili:dade, aconentadas ao seu predomínio as .ameias de;. 
IJOder e a direcção dos destin os publicas . Felizmente, Sr. Presidente, 
emboTa na sua .attitude desconjuntada e na sua attitude desoTdenada, a. 
banca:da mineira está demonstrando que eE,se processo lhe repugna; 
se lhe falta, talvez, a immediata acção para resistir, não lhe faltam,. 
entretanto, Sr. Presidente, antes lhe sobram sentimeuto·s de repugnan-·· 
cia para esse processo de violencias. Na minha bancada, Sr. Presi-
dente, se reflecte·, em toda a maioria, o pensamento ·de não prorogar oo 
estado ·de sitio. Amanhã poderá, talvez, modificar-se a sua situação· 
politi:ca, mas violentando-se a sua consciencia, que, neste momento.· 
deve seguir, ·de 111m modo fiel, a orientação do· povo mineiro, a oTien-
tação daquelle grande povo sempre inclinado para as coluções liberaes, 
sempre resistente aos actos ·ele compre•ssão e ás medidas de· violencias. 

Quiz .a mi:nha sorte politica que eu viesse para esta Oamara re-
presentar, ao mesmo tempo, o pensamento político da .Oapital ·dw 
Republica e o pensamento mineiro. Mais ·do .que nunca, eu posso, hojer 
dizer que tanto a laboriosa população da minha tena natal como a 
população de minha Patria adoptiva, que é Minas, unanimes, num 
pensamento co=um de r epugnancia pelos actos ele força, de bru-
talid·ade material, .Tepellem essas medidas, condemnanclo-·as como· 
um acto de compressão, como um pro0cesso instituído ainda nos nossos. 
actos políticos, -como um vicio, como uma enfermidade innoculada do-· 
nosso appaTelho político social, de modo a buscar-se na decretação 
do estado de sitio um meio ele eliminar o regimen de fiscalização e O> · 
systema ·de opinião publica. 

Este estado de sitio. que vem . desde 4 de março até hoje flagei.:.. 
laudo a cwnsciencia de minha terra c'Dmo uma humilhação, como uma 
gargalheira, uma canga posta á consciencia dos meus patrícios, como-
uma mão de feno. que pesa sobre a opinião e a vontade .do povo de · 
minha terra natal, encontra no paiz inteiro um gesto unanime de re-
provação. 

Não ha conscierucia 'sã, não ha espírito isento que não condemne-· 
e3ta medida, como um attentado á consciencia, como uma humilha-
ção á honra da Capital Federal; e, por um processo que é logico, . 
que é natural, todos os brazileiros vêem, nessa huimlhação á im-
prensa e á liberdade de opinião ela cidade carioca lXma offensa e uma 
lesão ao patrimonio commum de honra, de independ\:mcia da nossa :· 
nacionalidade inteira. (Apoiados do Sr. More'ifra da R :ocha. ) 

E' neste ·sentimento de solidariedade em que a Nação inteir:i 
se revolta contra a compressã·o, contra a humilhação feita á minha: 
terra natal, que encontro incentivo e coragem para voltar ao com-
bate, levantando a minha voz, como uma ultima trincheira, a defender. 
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.as liber.chvdes de minha terra, como uma ultima opm1ao, um ultimo 
1·esto de .sobrevi,+encia d·a opinião publica no meio deste vasto cemi-
terio, que é Parlamento Nacional. 

A cada canto, em cada bancada, não me dizem os meus collegas 
-e amigos que fazem parte da maioria que esta medida é um acto de 
força ·que lhes repugna, que lhes irrita profundamente os nervos, mas 
.que a solidariedade política os obriga á pratica desse acto de com-
placencia? 

Oalei-rri.e, Sr. Presidente, longo tempo, para não perturba1· aquillo 
que se dizia ser um trabalho de negociação. ' 

Nos ba.stidores, nos· sub tenaneos J ·a política, ao que ouvi, ·se 
negociou um accôrdo entre a maioria e a minoria do Parlament-o 
para se pôr termo a esta .situação vergonhosa que affecta, para des-
graça de nossa terra, a um tempo, a nossa honra e a nossa vida eco-
nomica, o nos3o patrimonio moral e a nossa riqueza material. 

Muitos me disseram que se pretendia organizar uma resistencia 
;poderosa contra a prerogatí\ra do estado de sitio até 30 de outubro. 

Na organização dessa resistencia nunca tive fé, Sr. Presidente, 
porque os instinctos egoísticos da política preponderam .sempre sobre 
.o-s primeiros e nobres impulsos dos gesto.s nacionaes ·dos que se pre-
·Occupam com a causa publica e o bem nacional. 

A política é hoje, mais do que nunca, feita, entre nós, de um 
lado de_ estas isolados, de esforços desesperadamente energi~oa de uns 
tantos que se ·debatem no meio desse naufragio, como naufragas que 
não querem perder a honra; e de outro lado, dos que buscam serena-
mente ganhar a prai.a e o 1·emanso, dos que buscam Tibanceiras, as 
costas tranquillas, .para ganhar a terra e firmar-se. 

Eu me alisto, Sr. Presidente, entre os que preferem lutaT deses-
peradamente, comtanto que nesse naufl,agio .ao menos· possa ·salvar a 
minha reputação de homem publi:co, não dando, pela minha fra-
queza, a solidariedade a essa avalanche de crimes com que o actual 
Governo vai deshonrando a Republica. 

E~ preciso, porém,. não esquecer que a Tesponsabilidade do Par-
tido Uonservador não deve ser desvinculada dos crimes praticaaos 
pelo Sr. Presidente da Republica. 

A vida política desse quadriennio ha de ser a·ssignalada, quando 
o historiadül' o julgar serenamente; ha de ser julgado com esta senma e 
inflexível sentença: "Nesse Go·verno, nesse período, só se fizeram os 
actos máos que sahiram do cerebr,o do Sr. Pinheiro Machado e do Sr. 
Presidente da Repilblica." Porque, quando o .ST. Pinheiro Machado 
resiste a uma tentativa -criminosa, e a um erro político do Sr. Presidente 
da R:epublica, não triumpha : prepondera sempr~ a má inspiração que 
<J gma. 
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Quando, por outro lado, o Sr. Pinheiro _Machado tenta. um acto 
de força, quando pretende praticar uma vwlação do reg1men, ou 
supprimir uma ga·rantia política, ou violar o d~reito de uma _repre-
sentação, ou sacrificar de qualquer modo os mteresses publwos e 
os de liberdade, o Sr. Presidente da Republica oppõe uma pequena 
1·esistencia e, logo depoia, passa a concordar com a vo~tade do chefe 
rio-grandense. E, assim, vai esta Nação manca caminhando sobre 
as duas muletas -do c1~ime, que são o.s Srs. Pinheiro Machado e Mare-
chal Hermes! 

E' eata a historia deste Governo; e, agora mesmo, ·O que se diz 
é . que o Sr. Pinheiro Machado se o·ppoz, não -concordou, reputou um 
erro político a prorogação do estado de -sitio até 30 de outubro, e 
que esse acto fôra praticado pelo Presidente da Republica, por mspi-
Tação da família Teffé. 

Eu devo dizer, S·r. Presidente, que tenho como norma, na minha 
conducta parlamentar, o respeito intransponível e invariavel que .se 
deve á família de tod-os os nosaos adversarios e a observancia mais 
esCTU:pulosa desta norma política é a de não envolver pessoa extranha 
á política nas lutas que a política provoca. 

Mas, neste moment-o, ·sou obrigado, pela gravidade do actual 
peTiodo político, a chamar a debate os Sra. Barão de Teffé e Pinheiro 
Machado para virem ·definir suas T·esponsabilidade.s, já que todo o 
mundo sabe que esses são os mentores políticos e. pessoae.s do Sr. Pre-
sidente da Republica. · 

Não desejo, Sr. Presidente, nunca desejei, na minha vida par-
lamentar, ag:grecl:ir a qualquer pêssoa extranha ás lutas políticas, 
mórmente ás famílias dos meus adversarios e dos meus inimigos polí-
ticos ou pessoae·s. 

Mas (sou ·obrigado ainda a observar, porque a Nação. .CJIUer 
contas e explicações reaes, para as causas determinantes dessa medida 
vexatoria, odiosa e criminosa, que foi a prorogativa do sitio até 3(}1 
de outubro!), o que se diz e o que se murmura, é que fôra neces3ario· 
arrolhar a imprensa, pô·r-lhe uma mão de ferro na bocca, para que 
ella morresse as.phyxia-da, para que ella morresse de inanição. Era 
necessario evitar a explosão do e~candalo, a grita da imprensa, grita 
que o Sr. Presidente da Repubhca, revelando o que nós todos já sa-
bemos, o mais completo desconhecimento e a mais completa igno-
rancia; dos principias de Direito Publico e das conquistas modern.as, 
que a imprensa não se reprime senão pelos tribunaes e que vale mais 
respeitar a liberdade da imprensa, do ·que perseguil-a, do que suffo-
cal-a, para evitar os seus excesso.s, P!!-ra evitar a3 suas demasias, aba-. 
fou com o estado de ·sitio. 

O Sr. Presidente da Republica, nesse absoluto desconhecimento 
dos ·seus deveres constitucionaes e dos principias políticos, pelos 
quaes se regem os povos modernos, policiados, diz que uma da·s causa~ 
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.da agitação eram as demasias, os exaggero·a inenarraveis da imprensa 
,desta Capital. 

E, ainda os amigos do Governo dizem, aquelles que o amparam, 
...que a família Teffé quiz fazer calar a imprensa desta Capital. 

Ora, Sr. Presidente, o •Sr . Barão de Teffé, inter-rompendo a.uda-
<~Ciosamente , no Senado, a oração do Senador bahiano ... 

O SR. MoREIRA DA RocHA - Diga antes : desa<ltradamente ! 
O SR. l RINEU MACHADO - ... o discurso em que o grande chefe 

da nossa democracia intellectual está plasmando a nossa naciona-
:iidade, o nosso caracter, salvaguardndo ' a honra, fazendo a defesa do·a 
.seus mais vitaes interesses, isto é,. defendendo o seu patrimonio moral, 
a sua honra e a ·aua liberdade, o Sr. Senador Ruy Barbosa ouviu 

.-dos labios do Sr. Barão de Teff.é que "este estado de sitio fôra decre-
tado contra elle proprio", como se puzesse a palavra ao .serviço da 
:\liberdade, como méro instrumento das normas -constitucionaea, por-
que o illustre Sanador, até hoje, não tem feito outra cousa senão 
•>!Jxpôr principies constitucionaes e o.s mai.s sãos principio·a do libera-
1ismo republicano, como se pudesse, repito, abalar as instituições, 
-pôr' em perigo o Tegimen e provocar rebelliõea, num período de 
inconsciencia que hoje a Nação atravessa, e que nem mesmo as nossas 
immunidades parlamentares são respeitadas. 

Emquanto o Relator <ia Commi.ssão provoca uma manifestação 
de protesto contra a aggressão feita no relatorio elaborado pelo Gene-
·:ral Marques Porto ao Deputado Mauricio de Lacerda, no seu pare-
>eer escripto, aggride os seus collegas . e representa,ntes da Nação, 
·naquillo .que é a sua immunidade, que é a inviolabilidade parlamen-
·tar, com o eacrever estas palavras. (Lê.) . 

Não é i sto uma transformação, uma repetição do mesmo pensa-
Inento do Sr. Presidente da Republica? Não é a mesma idéa, poslt·a 
-em outras palavras, esta que se contém na aggressão .do Relator, feita 
ao direito de seua collegas de se exprimirem a respeito das respon-
sabilidades políticas d'o Sr. Presidente da Republica? 

Venham, pois, os chefes políticos conservado:res desmentir-me, 
affirmando que o estado de sitio foi prorogado pelo Governo, de 
·pleno, inteiro aasentimento, de pleno accôrdo com elles, deixando de 
jogar em silencio, ·de insinuar sorrateiramente que esta l'esponsabi-
]idade deve ser imputada á familia Teff.é, ao Sr. Barão de T~ffé. 

E' necessario que a N ação conheça esta intriga parlamentar, 
-para que ella saiba precisamente que aquelles que ahi a estão -aacri-
ficando, ou não tiveram a coragem para resistir ao Sr. P residente 
da Republica, que preferiam submetter-se á oligarchia da f amília . 
a que se ligou o Sr. Presidente. da Republica, trahindo os seus deve-
rea de obediencia á opinião publica, ou praticaram este outro crime 
de se consorciarem com o Presidente da Republica para decretar a 

. ..ms.pensão das liõerdaJ-ea consti~ucionaes, venham des:culpar-se em 
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'segredo, delatando, denunciando outros reaponsaveis, para fu~r~m 
ás ·Consequencias do julgamento com que os condemna a op1mão 
publica revoltada contra este sacrifício das liberdades, contra o seu 
proprio estrangulamento. 

Vamos d!izer a ver.dade a respeito da·a causas que provocara;pt 
€ste decreto do sitio vamos comecar desde os primeiroa documenfos, 
em que o Governo ~ justificou p~rante a Nação, desculpando-se com 
o perigo da anarchia militar ao aerviço da de-sordem civil , quando 
forçou esse primeiro e já criminoso decreto de 4 de março. O Sr. Pre-
sidente da Republica declara que foi forçado a lançar mão dessa 
medida ex;cepcional e gravissima, que tantos e tantos notaveis e·scri-
ptores dizem que é incompatível com o proprio Governo republicano 
e inconciliavel com o proprio regimen democratico e que só ·se sup-
port•a como uma medida excepcional, em excepcion·alissimoa casos, 
affirmando que diversos militares foram para, o Club Militar, na 
n·oite de 4 de mar.ço, para lá tentar um golpe de forÇa, -ou, como diz 
o relato rio do Sr. General Marques Porto, para "faze1~ algo contr'a 
o Governo". 

Sr. Presidente, quando se lê attentamente a Mensagem dirigida 
pelo Governo, desde logo se conclue pela insinceridade, pela inex-acti-
dão dessa imputação. Bastam os seus proprios termo.s para demon-
strar. a incongruencia .das affirmativas do· Governo, bastam as pro-
pria3 lettras do texto para demonstrarem a falsidade dessa arguição. 
Mas, para quem conhece a verdade tal qual ella é, sabe muito bem 
que esse estado de sitio foi decretado como um golpe de força para 
obrigar o Exercitó N acionai a ,se submetter incondicionalmente á 
situação em que o collocara, de humilhação para elle, o Governo da 
Republica, convertel-o em simples e torpe instrumento das manobras 
politicaa elo Partid.o Republicano Conservador . Quando o Sr. Lauro 
Soclré se acJtava no Estado do Pará. chefiando a reacção que alli o 
povo fizera explodir contra a nefasta, politica da o1igmrchia lemista, 
-o Sr. Presidente da Republica pensou, desde logo, em -despachar ba-
talhõea para suffocar as demonstrações da opinião, que e:roam, evi-
dentemente, a expressão mais legitima da aspiração do povo parae~.se 
pelo Testabelecimento da moralidade administrativa .e política ·na-
quella unidade da Federação Brazileira. O Sr. · Pinheiro Machado 
pediu força, o Juiz Seccional de lá, em segredo, reoigiu uma sentença 
de hable(M-DPrpus, e, apoiado nella, á 10ligarchia Lemo-s solicitava 
a intervenção federal para comprimir e .suffo.car a opinião paráense. 
N aquella occasião recebeu o Sr. Presidente ·da Republica, desde logo, 
admoeatações de seus companheiros de armas, que lhe assegur~vam: . 
que no Exercito Nacional existia uma grande corrente que estav>a 
dispo-sta a recluzil-o· aos .seus.· estrictos deveres militares, ·de modo a 
que não ·viesse mais a ·aer um instrumento de compressão popula;r, 
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não v1esse a ser uma arma manejada nas lides paTticiarias, entre 
brazileiros, nas .suas ·acisões e lutas politica.s. 

Teve o Sr: PTesidente da Repuplica de se submetter. Estava o 
Congresso N acionai, então, aberto, e a Teacção fôra tão grande que 
o proprio Senador Lemos se viu reduzido á condição de "refen" pri-
sioneiro, abrigado e amparado pelo Sr. Lauro .Sodré. Não fossem essas 
dUJas .circumstancias e essa tngedia a que allude o Sr. Presidente da 
Republica, este perigo com que elle .acena de ha muüo já se teria 
desdobrado, diante dos nossos olhos, porque a verdade é esta : - o 
Sr. Presidente da Republica, indicado pelos seus companheiros de 
armas, imposto á N ação, como candidato militar, e aceito pelo Par-
tido Republicano Conservador, ·como candidato seu, quiz, desde logo, 
pô1· seus companheil'OS de E x.ercito, .seus companheiros de aTmas, ao 
serviço da politicagem e do caudilho rio-gr.andense. E, como, desde 
os primeiros momentos, o Exercito não· eomprehendesse que essa re'Cta 
por elle traçada, que essa estra·da, que estava caminhand.o, ia levai-o 
á sua Tuina e destruição, o Sr. Presidente da Republica conseguiu ven-
cer as primeiras resistencias, conseguiu aniquilar as 1-esistencias dos 
~us primeiros amigos, que lhe fallaram aos ouvidos para que fizesse 
uma ooministração patri-otica. Mais tal'de, toda .a Casa sabe, mais 
tarde que o caso alagoano, foi o paraense. JYias, no -caso paraense, ha 
documentos publico.s, e no caso -alagoano, ha d·ocumentos que não pos-
suo. Quando o Sr. 10 lodoaldo da Fonseca foi indica:do .candidato da 
1-eacção alagoana contra .a oligarchia elos Maltas, tambem o Sr. P-i-
nheiro Machado qlÜz servil·-se do Exercito, de accôrdo com o Sr. Pre-
sidente da Republica, par.a deixar intacta a fatia a lagoana e entregal~a 
a.os dentes dos roedores d a -oligarchia maltista. Houve, porém, uma 
circumstancia feliz: desde logo os companheiros de armas, adv-ertidos, 
mover.am-se e agitaram-se. E, numa festa .solemne, em que• o Sr. Pre-
sidente da Repubilca recebia os seus companheiTos de armas, o Sr. 
General Faria dirigia uma allocução p·atrio tica Eto Chefe· da N ação, ' 
convidando-o, na sua ·a.cção govm·namental e politica, a se ·desligar dos 
vínculos ·que ·O tornavam escravo e um servidor incondicional dos po-
líticos civis. e .convidava-o a ampm·ar-se nos seus companheiros ele ar-
mas, que, ,ál~ás, era ain:da um euo-, por·qu~, em vez ·de· convidai-o _a 
isto devia como eu o fiz no caso panense, convidai-o a ser, na presl-
den~ia da 'Republica, um instrumento da opinião publica, e nunca um 
instrumento da anarchia, para não ma•cular ·O brilho ·do seu governo. 

A velha fórmula de Cicero era essa : ser escravo da lei, para não 
:Ser escravo dos homens. O Sr. Presidente .(La Republica preferiu des-
pedaçar ·a Constituição, despedaçaT as tradições de sua família, onde, 
até então, se v-ira, como traço luminoso, na biog,raphia dos oous Gene-
r aes e ·de seus grandes homens, uma linha recta ele hombriclacle, de 
indepenclencia, de autonomia e de ·coragem pessoal. · 
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·· ü .Sr. Coronel Silva Pessoa, Commandante da Força, Policial,_. 
pedira ao General Faria que accrescentasse no discurso que '8. Ex. 
levava escripto. as palavras - "e da Força Policial do Districto". De· 
maneira que as expressões que cahiam da bocca do General Faria eram" 
a materialização de um pensamento dominante, então, em todos os 
r amos da administração militar, em todas as fileiras militares . Eram 
os altos Chefes .da .&dministração Militar, er.a a officialidade em massa 
que ia convidar •o Presidente da &publica, ás scintillações impol-
Iutas e luminosas das suas dragonas e da sua espada, .a não manchar· 
as tradições de homa do Exercito e não reduziLo á servidão ignomi-
niosa de um partido político. Eram as evocaçõe•s •dos tempos gloriosos,. 
em que o E xercito N acionai commettera o crime de intervir nos desti-
nos politicos do paiz, não para realizar aspirações ou sentimentos sub-
alternos de uma politicagem devassa e corrompida, mas para realizar· 
os altos fins do pensamento nacional, caso em que a finalidade podia 
desculpai-o pela applicação dos meios. 

Eram os velhos soldaJdos de 7 de .abril, eram ·os velhos s.oldados' 
de 42 : eram os ve-lhos "Farrapos", que depois se confundiram nas filei-
r as ·do Exercito; eram os mesmas soldados que haviam, ao regressar 
do Paraguay, inspirado a necessidade da decretação da. lei da emanci-
pação do ventre escravo, eram os mesmos soldados gl01·iosos que se· 
haviam negado a ·desemha·inhar a sua espada p ara transformai-a em 
açoite dos escravos, nas serras do Cubatão; eram os soldados que r e--
presentavam a figura symbolica do Corone-l Solou, que- ·se recusava a-
servir -de azorrague para os escravos e vinha mais tarde para a praça 
publica libertar a raça branca. 

Quando diante dos olhos dv Presidente da Republica devia appa-
rece·r , envolta na luminosidade da sua .gloria, a figm·a ·<!o grande Deo-
Boro, que havia, ·durante a sua existencia inteira, pretendido servir aos' 
mais nobres pensamentos, aos mais nobres idéae.s de sua te-rr a, e col-
locar .a sua classe, · não á mercê das ambições partidarias, mas pôl-a· 
no caminho da redempção da sua Patria; era esse ges·to nobre de· 
Deodoro, que ' se recusava ser instrumento -da intimação· ao imperador 
para denubar o partido liberal e fazer subir o par tido conservador ,... 
a cuja politica estava filiado; era esse me.smo pensamento nobre que· 
tinha levantado no coração dos soldados, acima dos seus sentimentos 
partidarios, o sentimento nacional, acima das suas paixões políticas, 
a paixão nacional , e que o faria em vez de -d'emoli·dor ·de liber,dade o 
redemptor republicano. 

Longe disso, porém, o Marechal Hermes da Fonseca acanha-se, 
humilha-se, se reduz a essa posição infeliz e tri ste de servidor do Par-
tido Republicano Conservador, e em vez 1de investir contra as intima-
ções ignominiosas do PaTtido Conservador, que o reduziam a essa 
posição de ti tere e fantoche na cadeira presidencial, · o Marechal, que· 
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.--,devia vestir a casaca de Presi~ente civil, para ser, cotno havia pro-
. mettido á N açã'O, o ' mais civil dos Presidentes da Republica, o Sr. 
Hermes . pxeferiu, mezes depois de haver embaido o paiz com essas 
promessas de um Govenio civil, desprendido das paixões partidarias e 

_políticas, ser a realização mais •comple'ta do typo do presidente-facão, 
.. ,do presidente-sabTe, para servir a uma parcialidade política. E então 
··veiu dizer publicamente "que era o mais humilde, -o mais nso dos 
soldados do Partido Republicano Conservador"! ... 

Não pensem os honrado& collegas ·que essa phrase morreu dentro 
.<Jas fronteiras ·da nossa Patria e se apagou em todas as consciencias 
.. ,dos brazileiros. Ha uma memoria unive·rsal para esses crimes·, que 
affectam os princípios e que affectam as grandes aspirações humanas. 

7Um Presidente da Republica que se declara no poder um simples ins-
trumento de um pa:rtido contra outro, é uma humilhação para uma 
naci-onalidade, é um perigo p.an um ·continente; é uma deshonTa para 

,ca !humanidooe. Muita vez me veiu ás faces o rub01·, quando, em minha 
reoonte estadia na Republica Argentina, me perguntavam como era 

··que o Presidente .da Republica Brazileira vinha ·dizer em publico que 
era solda,do 1,asó do PartidD Republicano Conservador! 

Eu o. prefeTia veT, ·OU estranh·o completamente ás lutas civis, au-
. ,gmentando o brilho dos seus bordados, o fulgor da sua espaJa, com a 
preoccupação de ser o reorganiz.ador das classe•s armadas, o-rganizando 

,entre nós um exercito pequeno·, mas .disciplinado, milit,ariz.ado, effi-
ciente, garantia segura da nossa ~ntegrid1ade nacional, posto pama 
voar . . . como uma co,rrente electrica até as fronteims de noss-a Patria, 
diante dos perigos de uma investida estrangeira, eu preferia vel-o des-

·Jlreoccupado de tQdo os problemas políticos, mas, pelo menos, absor-
·vido por e"sa preoccupação, que até poderia ser explicada pela obe-
. diencia a que elle se via forçado, na sua condição de militar, com8 
"consequencia da psychologia prof·issional. 

Mas, nem essa foi a sua missão. No .seu Governo os .quarteis d~s
·-mantelam-se, as fronteiras desguarnecem-se, os regimentos não eXIS-
tem senão· no papel; caval1hadas magJ.·as, paredes demolidas, canhões 

·velhos soldados ee.qualidos, famintos, sem soldo, e em dezenas que fa-
. zem rir os estl·angeiros fronteiriços, taes .são as grandes guarnições 
que defendem .a nossa · Patria .contra investidas externas. 

Por dutro lado nas grandes capitaes onde elle agglomerou o Exer-
,,cito paxa :fazer delle guarda pret01:iana, em ~as·o ·de per!go de ~eu :po-
uer pessoal, neoossidade que preVIra ne1a Cll'CUmstanCia de ter SldO 

-.elle mesmo quem provocou a grande reacçáo, o grande od~o com que 
a opinião nacional condemna •O seu governo, coll1.o~o mais ~atai de 
quanto,s ·conheceu o nosso paiz, porqu~ ·~ um tempo P?Z em perigo per-
manente as· nossas liberdades, suppr1mmdo-as, arrumou o nosso cre-

..-.dito fazendo dentro da P atr1a a vida nacional, a vida .individual no . , . 
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flagello, ou tormento de todos nós famiutos, de nós todos pobres avil-
tados, sem <Js recursos necessario..s para defender o nosso credito, sem 
dinheiro pa1•a attender ás nossas necessidades; batendo-nos á poTta, .a 
um tempo, a fome e -a ·deshonra, o Bre.sidente da Republica volta-se 
para os ·quarteis, e a todo o momento de perigo é elle mesmo quem v,ai 
buscar ·dentl'o das casernas o apoio para os seus ·actos de foTça. 

E o Exercito, todo o mundo sabia ·que já eS!tava. cansa·do de tantas 
humilhações; e a Nação inteira voltava para ·O Exercito seus olhos 
supplices, solicitando,· não ·que interviesse nos conflictos politicos, 
mas que, por amor á Patria, á nossa honra, á nossa vida e liberdades, 
as suas hayonetas não ·se viessem cravaT nos coTações dos patriotas 
angustiados. 

Nós sempre pedimos que o Exercito fosse não um instrumento 
de compressão ao ·serviço .de nossa politicagem, como quer o honrado 
Relator, mas que fosse, dentro de nossa Patria, a segurança de nossa 
vida, não um perigo contra a nossa consciencia, e, diante do estran-
geiro, garantia ·de nossa integridade, de no·asa honra. 

Ora, Sr. Presidente, o e.spectaculo a· que a Nação assistiu nestes 
ultimas annos de Governo é desses que deaolam -o coração de todos os 
;patriotas, e é tal a situação de angustia, de desanimo ·que ·se apo.ssou 
de todas as alma·a, ·que. um grito só percol'Te o paiz inteiro, desde a 
bocca da criança at-é os labios ·dos mais venerando.s dos nossos com-
patriotas. 

Essa é uma Nação perdida, € uma Patria ·aem salvação, porque 
:a um tempo se estancam todas as fontes de vida. phy.sica como as de 
vida moral. Somos um povo empobrecido pelos esbanjamentos, pelas 
delapídaçõe·a governamentaes: somos um povo de.shonrado pela des-
confiança exterior, tendo nosso credito abalado no est1'angeiro, e, ao 
:mesmo tempo, -aem .condições de vida interna, porque aqui se estanca-
ram todas as fonte-s de renascimento, se eliminaram as fonte-a de 
rejuvenescimento, se supprimiram as fontes de renovação economica, 
para só se acudir aos intere-ases dos apaniguado.s, esgotando-se os co-
fres publicos em beneficio dos amigos do Governo, dos que gozam 
-das ·sympathia.s administrativas. 

Somos no me-amo tempo um povo empobTecido moralmente, um 
povo aviltado definitivamente, um povo que já perdeu tudo, até suas 
-€speranças, ·pÓvo que não crê no voto, nem na Republica, nem nas 
finanças do Governo, que não crê no credito exte1ior, que não crê 
:nos seus 1·epresentantes, que não crê na ·sua liberdade, mesmo na . ·auá 
vida, e que perambula por essa grande Tegião americana como uma 
1egião de escravos, de phantasmas 'que rastejam por força de um pro-
dígio inexplicavel ·aem honra, sem liberdade, ·sem con.sciencia. 

E' deaE.te desse espectaculo que o meu ooraçã0 .se apodera de 
uma tristeza infinita, vendo que se estancaram nos coTações dos moços 
iodo.s os nobres ·aentimentos de oTgulho e de estimulo e que a moci-
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dade e as gerações futuras são educa.àas na escola do egoísmo e do 
epicurismo, fazendo-.se em cada ensinamento dessa 1 miseravel lição 
de egoísmo contra O·S mais nobres reclamos do patriotismo, emquanto 
em todas a.s outras naeionalidades ·se faz desde o lar, desde a escola, 
desde o "meeting", desde os comícios até ao.g parlamentos a grande 
propaganda da cultura moral, a supremacia dos interesse·s publicas -
e nacionaes sobre o egoísmo que reclama os gozos, sobre a inferiori-
dade das paixões subaltemas, que chamam o homem a sobrepôr-se á 
sua Patria e á sua nacionalidade. 

O Marechal Presidente da Re.publica, servindo-ae do E'xercito 
para estrangular as liberdades cearenses, ordenara-lhe, j•á que não 
lhe era possível jogar contra os cearenses em acção ·directa e effe.ctiva,, 
ordenara-lhe que se mantivesse no mais completo estado de innação, 
isto é, ordenara-lhe. que elle favorecesse o crime com omissão do seu 
dever militar. 

Essa é a cousa em toda a ·aua simplicidade, essa é a verdade in-
destructivel, inatacavel. 

Por maior que seja o esforço de toda a dialectica governamental, 
por mais vasto que seja o desperdício da parolagem e dos discursos, 
nunca ninguem poderá deixar de concluir que o Govemo da l;ffipublica 
mandou para· o Ceal'á a l a companhia do Piauhy, a 3a do Rio Grande 
do Norte, a 4a de PaTahy'ba e o 48° do Maranhão, que- paTa alli enviou 
a força de sua propria eacolha, prefazendo um total de cerca de 1 . 500 
soldados. 

Ella não havia sido movimentada nem mobilizada por nós ou-
trós, opposicionistas. O Governo puzel'a lá a força e commandante dá 
~ua , confiança. 

Pol' outro lado, o Governo da Republica, que não se cansou até 
hoje de proclamar as virtudes, os meritos e 'as excellencias das revol-
tas_ Flóro e Padre Cícero, mandava equiparar, -com uma série de 
medidas, as forças em mobilização contra o Governo do Ceará, as 
proprias forças sediciosas, as propria·s forças do Exercito N acionai, 
porque a um tempo lhes franqueava o telegrapho e a um tempo lhes 
facultava a mobilização,. com o dar-lhes todos os meios de tl~ansporte 
necessal'Íos nas linhas ferreas federaes. 

Qual é o Governo moralizado, qual é o Governo hone.sto que d-á 
mão forte a uma revolta contra o Governo de um E'stado e que ao 
mesmo tempo vem, de face despregada e limpa, diante da Nação, 
·dizer - "Não · attenteis contra a minha autoridade porque eu sou 
o Governo constituído ! Não desbarateis de modo nenhum o Governo 
Federal, porque elle representa o principio da autoridade!" - Mas, 
quando se tem de voltal' para o ca:so do Ceará, diz: - "Essa revo-
lução é a expressão da vontade n acional: contra ella não se póde voltar 
o E xercito Nacional." ( Muiio bem.) - , 

As forças lá collocadas pela sua im'mediata escolha-, as forças 
\ 
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de sua confiança para 1á removidas, não podiam, Sr. Presidente, 
soffrer a acção nem a influencia da opinião partidaria, deasa a que 
allude a Mensagem do Sr. P ·re.sidente da Re.publica, quando diz que 
"C01Tentes subversivas, escriptores e oradores sediciosos, eatão ·de ha 
muito preparando uma grande agitação, uma grande rebellião dentro 
das forçaa legaes". 

Longe disso, essas forças eram d'a ·aua escolha pessoal, da sua 
confiança immediata. 

Mas o que não se pô.de imaginar é que o Governo acredite que 
Gs officiaes e ·as praças do nosso Exercito estejam tão corrompidos e 
de corações tão petrificados que sejam insensivei.s, que sejam com-
pletamente indifferentes a tudo ·quanto vêem, a tudo quanto ouvem 
e escutam. -

Quando se encontram diante do immenso clamor da po·pulação 
cearense, quando vinham á porta dos quarteis, religioaas, mulheres, 
criança.s, commerciante.s e uma: multidão inteira dizer: - nas armas 
do Exercito N acionai está a salvação da noasa virgindade, do nosso 
lar, do nosso pa.trimonio e d&. nossa hberdade ; não podeis ser covar-
des, soldados ! em cuj a.s mãos foram collocadas as a1·mas da Nação 
compradas com o suor dos nossos rostos e com a contribuição de nos-
sas bolsas, não para serdes um instrumento contra a nosaa honra e 
contra a nossa liberdade, mas para garantia ele nossaa vidas, da nossa 
honra, da nossa liberdade (muito bem) ; não podeis ser CYIJ.icos, gela-
elos pela indifferença diante desse perigo elo nosso patrimonio, da 
nossa ruína e ;ela nossa fallencia material. (llfwito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Previno ao nobre Deputado que e.stá dada 
a hora. 

O SR. I RINEU MACHADO - P eço então a V. E.:i. que me considere 
inscripto para amanhã, visto querer proseguir em minhas conside-
raçõe·a. 

( Jltfni to b'em.>· mwito bem. Palmas no 1·ecinbo e naiS g.alerias. O ana-
dor é muito c'Uimprtimentado.) 

·SE•SSÃ'D DE 28 DE MAIO 

_O .sr. Irineu Machado C')-Si·. Presidente, numa ultima e impor-
tant1ss1ma sessão realizada pela Oommisaão ele Finanças, no dia 27 
ele. dezembro do anuo passado, o leader, irmão do Pre,sidente da Repu-
bhca, despachado para a m1ssão de fiscal do Executivo dentro da 
Oamara, pretend~a deafazer os rumores que entre nós corriam, pelos 
quaes se annunClava, a bocca pequena, que o Governo F ederal, uma 

( *) Este discurso, como o anterior, não foi revisto pelo orador . 
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vez dissolvido o Parlamento, pela sua fraqueza na resistencia .a todos 
os desmandos do poder, materialmente encerrados os trabalhos, pela 
circumstancia da expiração do anuo parlamentar, decretaria o estado 
de sitio, seria isso uma medida necessaria ao Governo, como o oleo de 
camphora para restaurar as forças e as eaperanças dos agonizantes. 

ü baader- da maioria nessa reunião deClarou, entrando em con-
siderações políticas, qu~ o actual Governo não tinha praticado vio-, 
lencias, e que não decretaria o sitio. 

De ha ID;lÚto .se esperava o estado de sitio; mas o que espanta, 
o que assombra o paiz, é o facto ·de vir o lietudú· da ma1oria, ügadó 
politicamente e por laços de sangue ao Sr. Presidente da Republica, 
affrontar a Nação com a affirmativa .solemne de que, em caso 
algum, o Presidente da Republica interviria no Ceará e que, por-
tanto, era fantasia e temo·rea vãos os que · se . co:p.tinham em todas as 
previsões dOs Deputados da opposíção e em todos os or.gãos da im-
prensa, que annunciavam, como um caso esperado, a decretação da 
intervenção no Ceará e a decretação do estado de sitio, a um tempo, 
para ammllar a autonomia daquella unidade da Federação e para 
supprimir a liberdade de pensamento e orpinião na Capital da Repu-
blica. Mas o le.aiter- accrescentou que se houvesse esse pensamento da 
intervenção ser-lhe-hia facil pôr a questão na téla da discussão, fa-
zendo a Camara pronunciar-se a respeito da indicâção da bancada 
cearense .. 

Longe, pOl'ém, de defender a honorabilidade do Governo, a: 
comprometteu com esse argume·nto, porque elle veiu demonstrar 
a requintada má fé com que a maioria evitava a solução do 
pleito pelos meios. regulares, por um acto legislativo, pre-
feria, longe disso, deixar que a terminação do anuo parlamentar 
viesse entregar ao Governo, sem a fiscalização da oppo.'lição parla-
mentar e sem a fiscalização da imprensa, supprimida pela decretação 
eventual do sitio, eventualidade que, depois se veiu a converter em 
facto, pudesse -o Executivo pôr livre a mão , sem resistencia, sem peias, 
sem obstaculo.s, na autorromia da liberdade cearense. 

Filiei eu a -decretação do estado de sitio a necessidades políticas, · 
a necessidades criminosas do Partido Conservador do Pmsidente éJ.:a 
Republica para que, em se apoderando elles de armas de compressão 
e de meios extraordinarios, que só para a ,salvação dos fins supremos 
e da integridade da Republica, 'da ·sua estabilidade e da sva tranquil-
lidade dentro · da lei e á' sQmbra da Just iça e da Liberdade, podia o 
Governo, como póde o Congresso, decretar. Só nesse caso, em que 
sq .se supprime a liberdade transitoriamente, no interesse. da propria 
liberdade; só nesse 'caso em que se supprÍlitem as garantias constitu-· 
cionaes para que a maior e mais suprema de todas as garantias, a 
liberdade dentro da ordem, possa, mais tarde, preparar-se de um modo 
completo para a realização dos fins de Estado, para consecução dos 
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fins nacionae.s, para realização das aspirações de um povo; o Gov~rn()'f 
porém, para embahir a inexperiencia de tantos Deputados que amda-. 
não conhecem esse.s processos, ou que cerram os olho3 deante de todas-.. 
as perfidia.s até hoje por elle praticadas, ainda vêm a d izer que teem. 
bôa fé e acreditam na lealdade com que o Governo faça promessas aO< 
Parlamento e á Nação. 

E'u, agora mesmo, ainda tenho o dever de invocar a attenção da· 
Camara para essa nova manobra com que o Governo está prete~dendO<· 
arrancar o voto de decretacão do sitio até 30 de outubro, afflrman- · 
do-se, sem nenhuma resp,onsabilidade, aliás sem nenhuma affir-
mação, aliás officialmente feita da tribuna, pelo seu lead~er ,_ 
pelo chefe do partido, de que o estado de sitio será suspenso· 
no proximo mez de junho ; eu sou dos que temem ·de que 0> • 
Governo esteja lançando mão de um manejo, de um processo de· 
fraude, de mais um processo de dólo, afim de arrancar á fraqueza, 
á ingenuidade, á complacencia do Congresso, a approvação do ultimo· 
decreto que proroga o sitio até 30 de outubro e, então , agor a, num .. 
momento em >que sohcita essa medida como um acto de confiança, 
o Governo se despeja em ternuras, em carícias, em promessas de paz 
e bondade e affirma que ninguem será preso, •que nenhuma medida; 
de compressão •será exercida, que nenhuma outra medida de repressã(} 
será empregada por elle e que esta medida é simplesmente uma medida 
de precaução. 

Ora, nem esse molde, nem esse feitio· de estado de sitio póde se.r · 
entendido e admitti.do entre nós como entre nenhum outro povo cul t-o, 
o e.stado de sitio por precaução, nsm mesmo por prevenção, poTque -
o Governo se confessa senhor da situação, ha paz em todos os l ares, 
ha tranquillidade em tod:as as TUas, ordem e disciplina dentro -de · 
todos os q_uarteis. 

Mas o Governo ·da Republica vem dizer que levantará o estado 
de sitio no proximo mez de junho; mas o- declara acaso solemnementer 
empenha acaso a sua palavra? Se a 3ituação da Republica faz acre-
ditar, se tudo denota que ha conveniencia para levantar o sitio, se-· 
as graves circums'tancia·s em que o Governo decretou o sitio, ou me.smo-
o Congresso, já não mais existem, então deveria fazer exactamente 
o inverso daquillo que o Governo pretende, seria levantai' o sitio, com 
o compromisso moral para nós outros, com a obrigação juridica e 
constitucional para nós outros, ele decretar o estado de sitio quandO> 
novas perturbações da ordem pubh ca o reclamassem. :Mas, na sub-
versão da logica o Governo é tão forte quanto .sua acção foi effioaz 
na subversão •el a ordem ·publi.ca; se alguma subversão se operou dentr()< 
das fileiras do E xercito, a responsabilidade cabe ao :Marechal Presi .. 
dente da Republica; nós poderemos filiar sua responsabilidade á sua 
famosa carta de maio, quando elle l ançava, como· um programma,-



-162-

como uma aspiração, para -os seus companheiros de farda, o direito de 
;todos DS militares de collaborarem na política. 

Ninguem até alli tinha negado aoa militares o direito de voto, 
.activo e pas-sivo, ninguem lhes tinha negado o direito de eleger e 
crerem eleitos. , 

Como, pois, o Marechal Hermes, então candtidato, vinha dizeT 
ao saudoso Affonso P enna que tinha o direito de aspirar, em nome 

.J:l.e sua classe, á supremacia do Governo da Republica, ,que a ·sua classe 
.tinha túnbem o direi to de governar os destinos do paiz? 

Pois não foi elle quem creou uma categoria de votantes, de cidac 
dãos com direitos activos especiali.ssimoa e com direitos passivos que 
.n inguem, até então, contestava - a dos militares! 

Poi,s, algum entre nós tinha até hoje levantado candidatura de 
~a~? . 

Entre nós, até hoje, é tão negativa a actividade política nesse 
sentido, -que nem siquer as aggremiações operarias teem podido fazer 
tTiumphar um candidato de partido e de classe. 

Mas, o Marechal Hermes, Pre3idente da Republica, se esquece 
.-do Ministro de Affonso -P enna! E squece-se de que foi quem despertou 
as ambições nas fileiras militares, de que foi quem incitou a sua cla.sse 

:á-a investidas contra a ordem civil; mas, as suas responsabilidades, 
por maior que seja o seu desmemoriamento, não podem ,ser olvidadas 

;pela Nação que lhes clama a tr-az de ,si como um remorso a perse-
guil-o, a traição e a deslealdade ao saudoso mineiro. 

POTventur a, Sr. Presidente, .póde alguem esquecer do carinho, 
do amor e d a solidariedade com que o Presidente da Republica, então 
Mini-atro da Guerra e depois candidato de um partido militar, se 
.entregava á mais completa solidariedade com o então Gener al de Divi-
. são Menna. Barreto, o commandante da brigada estrategica ? 

Ü Marechal Hermes e.squece-se de que tinha o direito de negar-
J he o apoio politicamente como JYiarechal xeformado áquelle que, como . 
General de Divisão effectivo do E xercito, elle admittia como ~neio 

-o-efficaz para sua candidatura, commandando as bayonetas das regiões 
.-da primeira brigada estrategica! 

Ora, proseguindo naa considerações que venho fazendo, devo ainda 
"lembrar .que é D proprio Presidente da Republica quem erige coino 
11m dever de classe o apoio da força armada ao Pre.sidente militar. 

·O SR. J O:A.QUIM OsoRro- - O dever da força armada é estar ao 
-:lado do Executivo em todas as emergencias. 

O SR. I RrNEU JYI:A.oH.A.DO - Bello e admiravel seria se pudessemos 
proseguir sem interrupções e apartes! Com isto ganharíamos ordem, 

-methodo, tempo e até as discussões augmentariam na sua disciplina 
intellectual, na sua logica, no seu brilho. (Apoiados .) 

Quando, porventura, eu transgredir, commetter erros chronolo-
.·gicos, quando os meus commentarios a respeito de documentos produ-
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zidos forem inexactos, que se aguardem os meus collegas para esma-
"'ar-me victoriosamente com o restabelecimento da verd·ade e com a 
~orrecção logica. Mas que por emquanto me admittam que lhes soli-
cite como uma gentileza . que me não intenompam, porque l~nga é a 
série de facto·a que vou rememorar, de docm;nentos que vou m_voca_r! 

E' apenas uma solicitação que faço no mteresse da propna dls-
ciplina parlamentar. . . . 

Ora, tratando-se do caso do Ceará, que é a or1gem mal·S prox1ma 
do .decreto do .sitio, vamos de >:de logo lêr a famo.sa solicitação feita pela 
guarnição da Fortaleza ao Club Militar. 

O Correio da Manhã, de 2 de março, diz: 
"O Presidente do Club, General Tito Eacobar, leu o referido 

telegramma, re·digido· no·s seguintes termos: 
".Ceará. Directoria do Club Militar - Rio. 
De preferencia a qualquer out1·o meio susceptível de ser acoimado 

attitude sediciosa: que, militares disciplinados, não queremos a.saumir, 
pedimos a intervenção do Club, em favor desta guarnição, forçada a 
uma attitude ·que julgamos incompatível com a dignidade militar 
deante da probabilidade da propria invasão da cidade pela horda assas-
sina dos jagunçoa. Resposta do Club, representante legitimo do Exer-
cito, justificará o nosso procedimento futuro . 8audações." 

Até hoje ninguem imputou um acto de indisciplina, nem o 
Governo chamou á responsabilidade a directoria do Club Militar. 
Apeuas a mão ferrea da administração militar cahiu sobre o Oapitão 
Herminio Alves. 

E, entretanto, se alguem pudesse merecer uma imputação, seria 
a directoria do Club Militar, admittindo como objecto de discuasão, 
e respondendo á guarnição do Ceará, nos termos que eu passo a lêr: 

"Vencida a preliminar de que o Club deveria aconselhar e guiar 
O·S seus eompanheiros de armas, foi redigida a seguinte resposta ao·a 
officiaes da guarnição de Fortaleza : 

Capitães Jovino Marques, Pinheiro da Silva, Mendes Tavares e 
outroa. - Fortaleza - Ceará. ,.- Sciente vosso telegramma de hon-
tem, a directoria do •Club :Militar vos communica que só na assem-
bléa geral pode1'á resolver sobre o vosso appello. - Cordiaes sauda-
ções. - Dir.ectoria." 

Mas, não foi sómente caso de indisciplina, se indisciplina pudesae 
resultar do pronunciamento e interferencia do Club e de militares, na 
solução do.s casos políticos, que interessam as tradições e a política 
na.cional. 

Cumpre-me lembrar a nota o:Hicial, que de·aejo lêr, para que a 
Casa inteira se edifique, deante da attitude que o Governo tomou, 
depois de haver verificad'o que não contava com o voto da maioria 
da guarnição desta cidade. 

Emquanto o Governo contava reunir maioria, o Governo se faz ia 



pleiteante, publicava declarações officiaes, no Diario Offici!lll, di~ndo 
contar com o Club e com a disciplina das classes arma-das. 

- Permittia que a directoria do Club, onde contava amigos dedicados 
em sua quasi unanimidade, fizesse a convocação dos officiaes do Club, 
para se pronunciarem a respeito da solicitação da guarnição de For.:. 
t~J,leza . Quando, porém, mais tarde, depois de haver redigido uma 
moÇão official, que mandou para os jornaes, viu que esta moção não 
poderia ser approvada, que a sua moção de confiança, vamos assim 
denominal~a, não contava com a maioria dos votos do3 officiaes que 
deviam comparecer ao Olub, então o Governo negou ao Club Militar 
o direito de pronunciar-se a Tespeito. 

Na n:ot-a official, fomecida pelo Governo ao,s jornaes da tarde de 
2 de março, lê~se o seguinte: , 

" Tendo inteira confiança no espnlto ele disciplina e de amo·r ás 
instituições dos officiaes .que con::>tituem a guarmção desta Capital, 
o G.overno está ce1·to, tamb·em., que nenhuma deliJbemção ele cwr;ader 
poiiUco Sf3!J"á ~mada pelo Ultob 11liiri~ar·, pois is~o é :a. bso.tot<tm/en .. &e ve-
cla.do pelos Estatutos desta M,s.ociação." 

Conhecidos eram os termos do appello da g11:arnição do Ceará. 
Nelle os officiaes declaravam nitidamente que haviam Tecebido ordens 
~lo Governo Federal para se absterem ela luta. O Coronel Setembrino 
então declarava mesmo ao Presidente da Associação Commercial de 
Fortaleza que .os seus commandaclos não interviriam na luta, para 
não assumirem .a posição· de terceiros combatentes. As mais ahsoluta:J 
orden3 foram dadas de neutralidade á força federal, ],)ara que ella não 
p1<estasse mão fo rte á autoridade consti!uida do Ceará .. . 

O SR. EDUARDO .SABOYA - Autoridade illegal. .. 
O SR. IRINEU JYIAcHADO · ...:_ ... emquanto se detonavam as kro-

patcheks nos sertões do . Ceará contra os soldados enviado::; pelo Governo 
Jo Esta-do , emquanto 2e negava o transporte ás munições e ás força3 
do Governo Franco Rabello, o Governo Federal franqueava as linhas 
federaes para a cond'ucção d.as tropas rebelladas ... 

O SR. EDUARDO SABOYA- Não apoiado. 
O SR. IRINEU MACHADO - . ... concedida a franquia telegraphica ... 
_O SR. EDUARDO SABOYA - .O meu ·3ilencio não signific>\ acquies-

cencra. 
O SR. I~rNEU MACHADO - . . . e cousa singular, tal era o con-

sorcio entre a revolta cearense e o Governo da União, tal o apoio e a 
sohdariedad~ que eate tinha em relação com a•quelle, que as marchas 
das forças rebelladas contra o Presidente do Estado se faziam ao 
lado das linhas ferreas! ! · · 

O SR. MoREIRA DA RocHA - Apoiado. 
O SR. IRINEU MACHADO - E os combates eram dados nas imme-

diações de todas as estações·, depois de haverem os vagões das linhas 
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federaes transportado gratuitamente armas e munições desses rebel-
1ados. , • , ~ .. : :::..L!1~ :! . ~:1~ 

O SR. MoREIRA DA RocHA - E os proprios rebeldes. 
O SR. EDUARDO SABOYA- Não é exacto! 
O SR. lRrNEU MACHADO- Vê V. Ex., o Governo, parte interes-

sada então pleiteante, em, vez de dizer clarame?-te que não pe~tt.ia 
que o Club Militar se reunisse por considtrar 1sto um. ~cto de mdu>-
ciplina, afim de se não envolver nas questões da pohtlCa,, ~lle :r:ão 
invocou a sua autoridade, elle não fez sobrepôr a acção adm1mstratlva 
do Go-verno da Republica em relação aos direitos e ao.s deveres dos 
militares individualmente e das cm·porações militare·s; elle se apegou 
nas lettras dos estatutos, que dizem: "Os m,ilitares não poderão pro-
nunciar-se .sobre .assumptos politicos, porque lhes é vedado pelos esta-
tutos da Associação." 

Mais ainda: o Governo declara nesta nota que tem toda a con-
fiança no Exercito, em sua disciplina, em seu amor ás instituições, 
nos cidadãos que constituem a guarnição nesta Capital. S. Ex fez um 
appello, a este voto de confiança, ao em vez de prohibir terminante-
mente, clara e precisamente uma reunião, uma deliberação politica 
tomada por uma associação militar, a respeito de as-sum,ptos que só 
pertenciam ao conhecimento de outros poderes da Republica. O G.Q;: 
verno, porém, longe de chamar á ordem a directo·ria do Club Militar, 
cruzou os braço.s e começou a pleitear a approvação de uma moção. 
Nem se diga que o Governo ignorava que esta convocação tinha sido 
deliberada pela directoria do Club; em primeiro logar os jornaes publi-
caram na sua lettra integral o edital asaignado, em nome da directoria, 
pelo 1° Secretario do Club, o Capitão Mario Clementino. 

·Como vê <> Parlamento, a convocação fôra feita com o intuito 
expresso de chamar as classes armadas a coUaborarem na solução 
da luta e na ob.ra patriotica e humanitaria de pôr termo ao del'l'a-
mamento de sangue, á guerra civil em que se achavam empenhados 
os cearense3; em segundo logar, tinha por objectivo resolver a sua 
attitude quanto ao appello dia guarnição de Fortaleza, obrigada por 
ordem do Governo a cruzar ·COvardemente os braço.s deante da espe-
ctativa da aggressão da jagunçada, ordem que ern um acto de evidente 
infracção dos deveres militares e da honra militar, que era uma 
affronta aos brios c1aquella gua1nição e era ao mesmo tempo uma 
mácula, sem nome, immensa, lançada ·aobre os nosso.s fóros de nação 
civilizada. 

Longe, porém, de prohibir terminantemente e.ssa reunião convo-
cada pelo editai de 2 de março, pu1Jlicado em todos -os jornaes de 2 de 
março, á noite, o Governo manda o corp.mandante de districto con-
vocar uma reunião para o Quartel-General, a pretexto de irem os 
officiaes generaes e commandantes de corpos, levar as saudações ao 
Miniatro da Guerra, cujo anniversario então passava. 



Narram os jornaes. daquelle momento, .sem uma só contestação 
que possa ser firmada por um General de honm e responsabilidade, 
que nessa reun-ião, ao terminar o Sr. Souza Aoouiar, saudando o 
S1·. Ministro da Guerra, levOcl-lhe a affirmativa de que, a proposito 
do ca·so cearense, podia contaT incondicionalmente com o E xercito, 
com a .disciplina e patriotismo das forças armada.s. 

Não se limitou o Governo a mandar convocar uma reunião dos 
'commandantes de corpos; não se limito:u a ir pleitear no apoio tlos 
commandante.s e dos chefes, daquelles com quem a administração 
militar se entende directamente, a segurança material de que necessi-
tava para praticar todos os .actos de força e de violencia com q11e 
queTia ·satisfazeT os fins politicà,s do Pa1:tido Consel'Vador. Nessa 
reunião, Sr. Presidente, estiveram presentes: (lê) O Sr. General 
Souza Aguiar, etc. 

Como vê V. Ex., convidados e reunidos esses officiaes, o Sr. Ge-
neral Ag11iar ia paTa o gabinete do 111:inistro da Guerra confabular 
sobre a attitude do Exercito, em relação á moção que se devesse did-
cutir e votar no Club llfilitar. 

Parece-me que esse·s não eram, ,se na attitude do Club Militar 
estavam indícios, os actos de indisciplina mais positivados, não eram 
os proce.ssos para repressã~; não er am esses os processos de prevenção. 

De nenhum modo, Governo moralizado que não queira converter 
os quarteis em janizaros do poder e em guarda pretoriana, cujas lanças 
levantam os governos e cujas lan ça·s abatem os gove'rnos; de nenhum 
modo o Governo que tem a noção, o sentimento e a consciencia das 
responsabilidades publicas póde ir pleitear por esses processo3 abje-
ctos e torpes o restabelecimento da disciplina e da ordem, dentro da.s 
f ileims do ExeTcito. 

Nem essa ~ra a lição dos nossos Presidentes anteriores, quer civis, 
qt1er militares. De um lado o General Deodoro sempre com mão foTte 
e poderoso conteve, contra o perigo de se ruir por terra a Republica, 
os militares cujos corações não amavam a.s novas constituiçõe., . 

W andenkolk, na Marinha, nunca preci·sou percorrer os ·na vio.s, 
bajular ·os ma~wheiros, as guarnições dos vasos de guerra; e os fuzi-
leiros, os soldados da ilha das Co b1~a.s .. . 
· De outros processos, sejam jurídicos ou sejam illegaes, sejam 

processos de norma.s ou sejam processos de força - lançaram mão 
os governo's militares. · 

Deodoro, .quando, corajosamente, e é essa uma attenuante para 
o 3eu crime, dissolve11 o Congresso, quando não encontrou nas classes 
armadas o apoio de que necessitava, não foi aos quarteis adular, men-
digar apoio dos companheiros: - rasgou a sua farda, renunciou . o 
poder e procurou, num retiro que o dignifica a exculpação do seu crime 
no silencio, longe da traição dos seus collega·s. 

A mão forte, herculea e possante de FloTiano Peixoto, 'não teve 
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vacillações nem tremores· nunca a{)s seus olhos brilharam làgrimaG ' ' . de fraqueza e covardia, quando ~e viu ameaçado pela onda d.a revolta 
na anarchia militar. Quando ameaçado até de uma acção conJunta 4ilas 
força·s militares estrangeiras e elas nacionaes rebelladas, o seu coração 
de soldado só lhe ditou ao cerebro as nobres inspirações d'a luta, do 
combate, da resistencia. O 'seu peito seria a ante-mural da hom·a 
nacional, deante do perigo de uma intervenção estrangeira. 

"A hala", repelliria a acção militar dos estrangeiros, ligaqa á 
mão criminosa do·a rebeldes. 

Quando elle viu a anarchia militar su~gir nas ruas desta cidade, 
quando sentiu o barulho da indisciplina bater ás portas do P alacio, 
serenamente, vestiu a farda que trazia enfumarada pelo fogo dos 
combates e honràda pelas lacerações daa refregas, cingiu a sua banda 
de General, e veiu arriscar corajosamente a sua vida deante d'o tu-
multo, e com a sua bravura suffocou os Ímpetos 1da anarchia, contra 
esse proprio Geneml Menna Barreto. E, então, a sua mão f01·te cahiu 
.sobre o braço do companheiro desviado e lhe disse que se Tecolhesse· 
preso, poTque não estava honrando a farda que trazia . . . . 

Não pro·curava os processos d·a bajulação, de que usa o Governo 
do Marechal Hermes, que, com o interesse egoístico de se mantel' no 
pàder, nem se importa de ·sacrificar a disciplina, nem de passar a 
honra do Governo pelas forcas :caudinas dessa visita vexatoria e hu-
milhante, na qu;al o poder publico, numa ·mendicancia vergonhosa, 
solicitou apoio 'aOs quarteis da cidade. 

Quando. ele mãos dadas com a revolta, a Marinha tambem apoiou 
o Exercito do.s herdeiros do·s Farrapos, de novo rebellados, na cam-
panha sul-riograndense; quando um heróe militar, d:o genio de Sal-
danha da Gama, arvorava o pendão de Almirante no capitanea dos 
navios, nesta cid·ade, elle não se curvava deante disso, deanie do po-
deroso valor desse auxilio prestado por um official, que não era só 
gloria da Marinha Brazileira, mas da marinha mundial, elle não 
recuava deante desse reforço , prestado, quando .a revolta, nas mãos 
debeis, quasi desfallecidas de Custo di o de Mello, parecia succumbir . .. 

Quando a Nação inteira se collocava nessa angust~a elo odio, 
nessa afflicção ela paixão, scindida em dous grandes a:campamento.s, 
um pela ordem leJl)al, outro pela revolução e plebiscito, o Marechal 
Floriano, inflexível e .sereno, não procurava na lisonja· o meio de 
obter o auxilio dos seUJs companheiros de aTmas, a garantia para a 
estabilidade do seu Governo, estabil~dade que .seria material, mas com 
sua ruína moral. 

Elle ia percorrer as trincheira·s, as praias, e organizar o.s bata-
lhões, sacrificava as ho11as de alimentação, de repouso, de dormida. 
dando toda sua activi.da!de em 24 hora.s que lhe eram poucas para 
tanta ·coragem e tanto esforço (m;uito bem) nesse ado continuado, 
nesse esforço seguido, procurou a salvação da Republica, com gestos 
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e movimentos, que podiam ser manchados, ás veze.s, porque o sangue 
se espargia em actos de violenCÍ'a, mas não eram manchad{)s, nem pelo 
azinhavre da traição, nem pelo oxydo da covardia. 

Elle pode, ás vezes, _de&honrar-se pelo excesso, mas nunca se ma-
cular pela baixeza, pela baju1ação, pe1a subse•rviencia e pela covardia! 

Foi .ao menos um sold·ado, na plena· ·accepção da palavra, f{)i um 
d-os representantes dessa classe, ao menos salvou a psychol.ogia da 
h{)nra· mi-litar. 

UM SR. DEPUTADO- Um heróe . 
O •SR. IRINEU MACHADO - O propri<J Prudente de Moraes, quando 

viu os moços da Escola Militar revoltados, quand·o sabia que a Es-
co1a e11a ap{)iada com sympath~as pel:o Exercito, quando viu que o 
Olub Militar podia dar mão f01ie áquelles moços, que eram ·ao mesmo 
tempo a tradiçã-o •do civismo e do pensamento republicano e já a rea-
lizaçã-o dos sonhos de Benjamin Oonstant, o apostolo da juventude, 
collaborando na formação do espírito novo, na elaboração ,-d·a nova 
intellectu.alid-ade, de uma nova personalid1age para a no•ssa P ,atria -
quando elle viu que esses m:oços desva~rados se ati1~avam, em um mo-
mento <de eolena, contra o poder publico·. apoiadl()s pela sympathia do 
Exercito, nã·o procurou num ·Reto de violencia contra .a claS<Oe militar 
suffocar -o movimento, depois de ter esgotadv todos os mei<Os de ba-
julação e fraqueza: · 

·Pois .ahi está o maior de todos os crimes do :Niiarechal Presidente 
d.a. Republica - é que elle. só quiz ser forte, apparent-ar poder, força, 
ene-rg~a, depois de ir procmar nos quarteis, pela bajulação e pela 
corrupçã·o, o apoip que sentia ·que não podia obter nem por sua ener-
gia, nem por sua lealdade . 

O SR. MANOEL B-oRBA - E com a retirada guardad:a por um navio. 
postado atráz do Oattete. ( Hilarirlla'de) . 

O SR. IRINEU MACHADO- Alli é a ponte de Arcole do nosso N.a-
poleão ... 

011a, -a ·autoridade civil que não tinha responsabilidade do man·do 
militar, dado pela qualidade de militar, m:as que se achava investida 
do command-o militJar, .apena-s pela ·circumstanc~a de reunir em suas 
mãos, constitucionalmente, :a autoridade civil e ~litar, não teve fra-
·quezas nem vacillações, fechou o Olub Militar e pTeveniu um movi-
mento grave pela sua energia -serena e tranquilla. 

E' preciso lembrar ·a esta Oasa, 31Índ·a, um incidente, que muitos 
ignoram. O Presidente Rodrigues .Aílves, na vespera do movimento 
de 14 de novembro, se não na propria manhã desse dia, foi procm'aà0 
pelo General Olympio da Silveira, que lhe levav.a uma intimação, em 
nome d:Os conspiradores, e, depois de .algumas palavras em que elle 
esboçava o·s perigos da situação, pr-ocurou uma entrada para f:allar da 
intimação . .. 
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Quando mal se .apercebia ·de seu acto de indisciplina, o Presidente 
Rod:rigues Alves, im.mediatamente, mandou ·que esse General se retirf! sRc: 
preso e . o repelliu de pala cio. · 

Esta é a tradição da nossa sereniccLad<e civil, nas mãos dos presi-
dentes civis, e de coragem e resignação militar nas mãos de Floriano 
e Deodoro. 

IÜ nosso Presi·dente a-ctual é feito de fraquezas, de hesitações e 
só vai, em movimentos de colera epile.ptica, aos actos de energi;o_ e 
crueldade, qu-ando tem esgotado os actos ·de fraqueza, bajula~ií.0 ; 
adula -os adversarios antes de :apunhalai-os pelas costas. 

Acata a narrativa . 
:Mandou, e-ntão, o Presidente da Republica. de .accôrdo con'l os 

gene1~aes .a quem incumbia .a administração miEitar. formular uma 
moção, afim de ser approvada pelo ülub :MÍlitar. E tal' foi o dr-s-
plante d:o Govern-o, que nã:o se pejou de forne<Cer a-os jornae& essa nota. 
em que indicava os termos precisos da moção, pela qu:al o Govern& 
se interessava .. . 

'Narnmam t0do·s os jornaes do dia 3 de março o seguinte : 
"De gabinete da ga região, que se a-cha sob o ·commando do Ge-

n"ral Aguiar, Tecebemos hontem o seguinte communicaclo: 
":Será apresentada na pr·oxima reunião do Club 11f.ilitar a se-

guinte moção : 
"0 Olub :Militar Tesolve: 
•a) Aconselhar .ao. E xercito não se deixar €nvolve1' na política 

dissolvente, attentatoria dos deveres profissionaes do soldado; 
b) C-ommissionar -os generaes .A!guiar e FaTia, afim de se enten-

derem com o Governo da Republica, hypothecaU'do-lhe apoio na ma-
nutenção constitucional da ordem publica e de Tespeito á propriedade; 

c) Que o ·caso ehamadQ do ":Oe·ará" está dentro d-o criteTio (b), 
cumprind-o, pois, ao Governo a.giT <lOm eneTgia, firmeza e segurança; 

d) Telegraphar á guarnição do Ceará, concit·ando-•a a manter-se 
rigorosamente dentro das boas normas da discinlina; cumprindo or-
dens leg-aes de autorid·ades constituídas e a tüdo O· transe a 'OTdem 
publica". 

E s·sa nota é official, isso o G<overno nunca poude negar e disso 
ha provas completas. 

A respeito ela attitude que o General Ca-etano d'e F.aTia :devia 
assumil' na hypo.the.se de ser ap•provada essa moção, concedeu aquelle 
General interview a diversos jornaes desta capital. 

A N.Otici:a de 6 publicou a decla11acão do General Caetano de 
Fari•a., chefe do Estado-Mai:or: , 

"A pToposito da moção que vai ser apresentada .. . 
Está ou não o chefe do . Estado-Maior f~zendo politica? 
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Acerescenta 10 mesmo General: . 
" \· .. de mo·do que não prejudique Ós deveres e o decoro do Exer-

cito, principalmente d.a guamição daqueHe Est!l-do". 
De· modo -que é o · propTio chefe do E st11.do-Mai01 quem fala ào 

ude0oa.·o ,compromettido da guarnição -de F.ort>ale·z·a". E' elle quún 
affirma que '"poderá acceitaT e·ssa incumbe:neia, caso a moção seja 
approVJa·cLa ... 

"Não se nega .a contribuir com tüda a boa vonl!á,de para . .auxi-
liar -o -Governo na solução do caso dl() .CeaTá". 

·Qual ·é essa especie de cooperação que teem os militares em relação 
aos actos do Govemo e aos acto,s legisla.tivos? 'Ürr se interpreta o dever 
e a fúncção m~litaT, como uma obedriencia passiva, como é a concepção 
~llemã, ou Ee -compTehende, como é a tnvdiçãl(} do nosso direito mili-
tar, e como outros paizes o teem admittido, até nos seus codigos penaes 
e disciplinares militares, que o militai" tem 0 direito de examinar 
as ordens ·que lhes sãü dl~das para veTificar a sua legaUdade e exami-
nar a sua c-onstitucionalidade; isto é, os militares teem o direito de 
se recuzarem a praticar actos de cump1icidade, quando as ordens im-
portarem em tramsgressão da Constituição e. da lei. 

Numa 'OU noutra hypo-these não incide 1a declaração do GeneT.al 
.' Caetano de Fari-a, che:fe elo E.stado-1Maior. Elle dD.z: "estará disp;o.soo 
a colla·borar com o. Go-verno", para pTocurar um geito de resolver o 
ca;so -ooaren~ . 

Não es.tá elle fazendo politi'ca ? 
Nãoo está· elle mesmo ad•mittirrd:o que o Club Militar poSSia ap.-

provar -ou rejeitar essa moção? Não está elle mesmo tolerando que o 
Club MilitaT possa ter mais de uma orientaçã.o ? "Depen;derá da orien-
tação que tiver .a;quelle Club"? 

Não é isolada essa interv.idw : eHa está tambem publicada no 
Gm·'l'ef,o (Ú); Mianhã de 4 de marÇJO. "0 que (lerúdo), d~z · o General 
Caetano de Faria. Fallam-os hontem com o General Caetano de Fa-
rl•a ... 

Veem VlV. EEx. que a declaração é, em seu sentido e quasi nos 
seus teTmos, peTfeitamente igual á que foi publicad:a :nel<a A No.ticia, 
de ,3, apenas com uma pe-quena diffeTença. 

N'A Notici!.a, o General Caetano de Faria diz: "Não se negando 
o contri<buir com toda sua boa vontade par.a auxiliar o GoveTno na 
solução do c·a-so, uma vez que não prejudique os deve1·es e o decül'O 
do Exercito", e no Correio i!Ja Manhã, diz: "Não se negando ·a contri-
buir na solução d.o caso". 

Como se vê, é pequeri.a .a differença de termos, sem impo1'tancia, 
que não altera, para ·O -caso . 

-Qua1 era, porém, essa moção? Nós a -vimos; nella o Governo 
pretendia que o C~ub Militar acomelha:sse o Exercito, (note bem a 
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Camara, quando a consulta d-a guarnição cearense se limitava e cir-
cumscrevia ao caso da attitude da guarnição ·della mesma Fortaleza, 
o Governo generalizou a Eolução e então pleiteava perante o Club Mi-
litar uma moção· politi.oa, uma moção éLe confiança, em que já não 
se fallava em simples con9elhó dado á guarnição de· Fortaleza, mas de 
um conselho· ao Exercito). . 

( Le-nJdo) : aconselhaS'Se o Exercito ... 
Um convite d'O Exercito ao Governo, para que elle aja com 

firmeza e segurança e curripm .a Constituição e· as l'eis, é ou não é um 
acto de in.disciplina? 

Numa e noútl·a hypothese, esse convite que o Governo pleiteava 
lhe fos&e féto com a approvaçâo do Club não. equivalia a um -acto 
de indiscipli·rm, perfeitamente igual ao convite feito pela guarnição 
de F-ortaleza ao Olub J'/Elitar para lhe ·dar conselhos e inspirações; 
afim de fazer ella, guarnição, o que fosse de seu dever mi<litaT? 
Po1· outro lado quando o Governo permitte que os seus subordinados 
assim procedam, d•iscutind-o a legalid-ade de seUE actos e sustentando 
que eUes sãó perfeitamente uniformes e conformes com a Constituição 
e as leis, não está este Governo perm~ttindo igualmente que a guarr.i-
ção de F:m·taleza tenha os mesmos dire~tos que a guarnição desta ca-
p~~~ . 

Por outro lado, é o proprio Governo quem abre a porta para o 
direito de diverg.ll·, pam o direito de di!'cutir os seus actos, direito de 
interpretar as leis e a Constituição, pois ·a moção official conclue, 
nra .sua letra d, por esta clausula,. "t.elegr.aphar á gu•arniçã'O •do Oeará, 
concit-and.o-·a a manter-•se dentr.o d·as ho•as nm·mas da disciplina, cum-
pTindo as Ol'dens legaes .da<> autorid•a<les coll!'tituridas e a todo o transe 
a ordem publica". 

Nem se .diga que esse a-cto foi abusiv-o e prati•cado criminosa-
mente, á revelia do , Governo, pelo chefe do Estado-Maior e pelo. 
inspector da região, pelo General Caetano de F aria e pelo General 
Souza Aguia1·. Os mesmos termos estão consignados no discurso feci.to 
pelo Presidente da Republica no qwntel do 1 a regimento de cavalla-
ria, na visita que o Ma1-echal He1·mes fez áquelle corpo, na manhã 
de 4 de março . 

·Narra a Gazeta C/Jet N otriJc.ias, de 5 : 
"Nessa occasião, de pé, rodeado de to·do aquelle corpo d~ officiaes 

de cavallaria, 'O Marechal Hermes dirigiu a palavra aos presentes, 
pronunoiand'() rapid:a e incisiv·a allocução. Disse que desta vez, como 
de t'Od.as as outras, em que tinha opportunidade de dirigir-se aos seus 
camaradas, sentia-se plenamente sati.sfeito, porque confiava no pa-
triotismo e na leald·ade delles, ce1·to que sempre esteve, de que acima 
de <todas as viciEsitudes, sabiam sobrepôr a virtude civrica de .amor á 
ordem, condiçã.o essencial para a est:abilida.de dos nossas instituições". 
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Neste h.abitual estylo do nosso le;.aJdJ.er . .• 
A l'eferencia a oútro t·opico ·do· .seu discurso, reza: ":S. E.J;;. Tefe" 

riu-.se á seve1idade ·COm que tem sid·o interpretad1o os seus .actos, di-
ctados sempre pelo nobre motivo de bem seTVir á lei e á Republica; 
o Exel'cito ·brazilejro, o povo inteiro sabe que nenhüm Presidente de 
Republica foi tão apaixonad,amente criticado, como tem s·ido. S. Ex." 

A:dmittia o Marechal Hermes a hypothese de que a c1·itica a 
respeito de su.a funcção pülitica e governamentàl pudesse· ser objecto 
de p1'eüccupação d<intro dos quarteis. e assim, perante ·elles, procurava 
defender-se, procurava na absolviçã·o o apoio de seus camaradas uma 
Tesposta á critica apaixonada, que era feita á sua acção polít ica e 
governamental. 

Em Qutro ·treC'ho ·do seu discurso, o Marechal Hermes concluiu: 
"Sou um cumpl'idor da lei" (IJlota fornecida officialmente aos jornaes 
a respeito do dis0urso do Presidente da Republi.ca), "aou um servidor 
da lei e é o qu.e me dá o direito de espera.r pela solidariedade dos 
meus camaradas, paTa que continuem ·a manter o prestigio do Governo 
conservando-se d~ntro ·da ordem". 

Eocactamente nos termos da lettra d da mocão. aconselhando a 
gu,arnição do CeaTá a mantel'-.se dent:ro das boas n;r~as da disciplina, 
cumprindo as ordens legaes da:s autoridades. 

O Presidente da Republ'ica vai dizer em quarteis que tem direito 
ao · apo~o e á solidariedade dos seus companheil'O-s porque está· dentro 
da lei. porque seu governo tem sido regimen da lei . 

Em seguida, o Marechal Presidente d•a Republica, que já tinha 
fallad·o de mais, passou a justifical' a ma attitude, relativa aü caso 
da interv·enção no Ceará. 'Se o Presidente da Republica quizesse res-
tabelecer a disciplina, arredar os militares da política não iria lançar, 
d·entro dos quarteis. uma these para discuss•ão. Espe·ci.alizando o fim 
da sua visita., o Presídente .d•a Republica ainda explicou <Os motivos 
que determinavam o seu mod.o de ;agir no ·Caso do Ceará, dizem1o 
enltão que se tratava, alli, de uma verd·adeiTa revolução, de um vel·-
dadeiro movimento do povo. 

Vê-se, _pois, que a visita do PTesidente da Re'Pubfica teve 'O fim 
especial de explical' 0 s seus actos relativos á política dô •Ceará, de 
demonstrar aüs seus companheiros de armas que elle não vi·olá1~a a lei, 
que estava dentro della e que, por isso, tinha o direito á solid:ai-ied.ade, 
ao apoio dos seus companheiros -de al'mas. 

Se o Presidente da Republica se julgava no dever de dar expli-
cações aos seus companheil'Os, se lhes reconhecia o direito de julgar 
da legalidade dos ·seus acto.s, porque se Tevolta, pol'que se rebella, 
poTque se sente chocado com esses mesmos -companheiros, quando elles, 
em vez de votarem, de approvarem, de assignaTem uma moção de -con-
fiauça, que•rem subscre;v{)r out.Ta m{)Çã{) em que não tenham d,e dobTar 
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a espinha ·diante de delegações do seu direito de pensar ao.s Generaes 
Caetano de Fa·ria e 8ouza Aguiar? 

Por QUtro lado, que especie de ·disciplina, de amor á ordem, de 
consolidação, de reorganização, de restam,ação da força militar está 
fazendo() <0 Marechal, com o ir pedir ·aos seus companheiros de armas 
que deleguem dois deputados de sua classe, os ·dous generae.s, comman-
dante do distácto e chefe do Estado-J.iljaior, afim de virem entender-
se, em nome da classe, com elle, P1-esidente d·a Republica, pa:;-a pro-
curarem uma ·soluçã·o pa1'a o caso do Ceará? 

Parece que só um ~cto teria o Governo de praticar: declarar que 
não reconhecia, em fa.ce da di'&cipina e das l~is, o direito dos milita-
res intervÍl-em na politioa, sobrepondo a. s'tla .autorid.ade, como instan-
cia supeTior, á delle, Presidente da Republioa! 

Quando, porém, pelos seus actos, e.Ue pede a collaboração, o apoio 
dos <Jeus companheii,os, quando vai sentar-se no banco <los réos para, 
di.ante delles, defender-se, tem de sujeitar-se :ao julgamento {\.aquelles 
para quem appella, ·dizendo-·se rep~·esentante da lei e cumprid01· da 
Constituição. 

Quem creou esta situaçã·o foi, pois, o ·Presidente da Repu:blica, 
sempre ·desastTadoo em todos os seus actos políticos, ~omo se uma mal-
dição p1-esidisse toda sua trajeCJtoria pelo G.overno, como ·se persegui-
do poT uma sina que o converta em malfeito:r na gesltã:o política e 
administT·ativa do paiz, sem que possa mover um braço ·OU uma pe:rna 
sem p:raticar um desmando. O Ma:rechal PTes1dente vai pa:ra :us 
quarteis :a b:racejar para os oous companheiros, invocando-lhes a mise-
l'Ícordia e o pedido de s·occonó. . 

Mais do que a indisciplina, mais ·do que .a fe•rmentação elle alh 
estabele·ceu, com o lança:r dentro do·s quarteis, como um direito, o dis-
cutir-se, dent:ro das casas de or.dem ou ·uas ca.samatil:s d'os navios a 
legalidade dos actos do Governo, intervindo no Ceará; mais do qne 
isto: elle não dissolveu sómente a disciplina, no Exercito e na Ma-
rinha, a .autoúdade política e administratiVIa do ahefe ·doas classes ar-
marlas: elle humilhou a nação, o pode:r publico, estabelecendo a su- ' 
pTemacia dD pode:r milita1· e affirmando ser um direito des·sas classes. 
oooperaTem com o Governo, em consorcio absoluto, ·afim de, em um 
determinado caso político, imporem á nação uma Sülução que esta 
julgue inconveniente, desde que <Je ache apoi.Jado n.as bayonetas do 
Exe:rcito e nos canhões da MaTinha. 

Nâ!o sómente e.Ue creou a indisciplina como um direito dos mi-
litares, não sómenite elle dissolveu .as· fo:rças .armadas, lançando dent:ro 
de1las o germen da desorganizaQãO com o direito político de discutir 
actos do Pmsidente d:a Republica, mail' d'O que isto: estabeleceu a 
supremacia da ordem militar sobre a ordem civil , porque dentro dos 
quarteis elle não foi, s-enhores, fallar como sup1·emo magistra·do d·:t 
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Nação, foi estender os braços, na sua pr~pr~a phra»e, aos seus com-
panheiro-s de armas ! 

Toda a sua lingua:~m se reveste de uma indis.creção dessa.s que 
maneham, que par.a iodo o oompre condemnam e abat:.em o poder pu-
blico ! 

Associados assim, o Sr. Presidente da Republica, o Sr. Minist ro 
da Guerra, o Chefe do Estado-LMaior, o Inspector da Região, os 
commandantes dos corpos, todos elles entre si deram-se mão fortf', 
para pleitear no · Club Militar a approvação da moção official. 

Parece que, quem pede voto, quem solicita a app1·o:vação, póde 
tambem sujeitar-se á eventualidade d.a recusa ou de um voto contrar·io. , 

·E, foi esta positivamente a situação em que se encontrou o Pre-
.si.dente da Republica. ~his do que isto, .ainda, creando o quarto 
poder da Republica, () podJer mihtar, que. deleglava emnaixrudO'res 
junto ao Presidente da Republioea, par.a com elle conferenciar, afim 
de encontrar: uma solução po~itica para o caso do Ceará, o Presidente 
da Republica inventou um perigo franco pa1'a as nossas institui-
ções. 

Até agora, o militarismo se fazia nos b-astidores, atrav€z das 
mãos dos •caud:irhos civis ou dos políticos que se submettiam .a servir 
os fins milita1-es do governo militar do M.are·chal HeTmes ; mas, •agora, 
o Presidente d>a Republica, fraco e deJ>obstinadamente, lança ao Club 
'Militar a sua moção, pedindo o seu ápoio·, e embora sob a capa hy-
'(>Ocrita de que as classes armadas nunca transgre-diriam os dever{"S 
da disciplina e as leis, todavia, affirmava claramente que eHas tinham 
o direito de dar para um caso· político, .como ü do Oeará, interpTeta-
çã do regimen e definição d'o que é Te·publ'ica federativa e f.or:ma de 
governo republicano, interpretação do que é autonomia dos E stados. 
do que são os direitos políticos da política da União, emfim, dar opi· 
nião acerca ·dos conflictos entre os direitos d·a ·autonomia local e a 
sobennia na:cio·rral, o maximo dos no·ssos problemas constitucio-naes 
e políticos, creando um qu·arto po-der que a resperto delles tivesse o 
direito d:o voto ou d•a s.ancção . 

Se a anarchi.a militar existe, se esta ·a;narchia é o reflexo éf.a dis-
cussão que no paiz se tem travado a respeito de tDdos os •actos P,o 
Governo, remonte D Sr . Presidente da Republica ás orig-ens, ainda á 
sua carta de maio, em que eHe investe a classe militar, como um corpo 
eleitoral especial, como uma dessas corporações de officio,. que pe-
sav•am nos tempos antigos e que as proprias institm:ições e a conscien-
cia republicana aboliram na constituição franceZia. 

' Ora, Sr. Presidente, se as ·classes teem o .direito de fazer um 
Presidente da Republica. se ellas teem o direito de julgar da conducta 
do Presidente da -Republica, a<poiando-o· contra -a grita apaixonada da 
Nação, se ellas teem o diTei to :de pl'aticamente, verificar o que é 
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violação do regimen, o que é a transgressão da forma republicana 
federativa, qu·ando a Republica está em perigo e quando a Iwpublica 
está resalvada, .aboliu-se a nossa funcção, a funcção do propriD Exe-
cutivo e o Presidente da Republi·ca commetrteu o maior dos crimes, 
foi o de deixar no ultimo anuo do seu governo, como uma heranç.a 
maldita, ne.sse seu testamento execrando, o direit9 ás classes milita-
res de se constituírem em poder superiO'l' á!s leis., aos t'ribunaes, ao 
Governo e ao Parlamento. , 

Sr. Presidente, ainda o pm·ecer da Oommissãü vem invoc:tr a 
paixão dos militares, vem affirmar que tão insincera ,era a attitucle 
elos officiaes que intervinham no caso, subscrevendo a wnvocação 
par.a essa ~·eunião, que muitos d'esses militares se· alistaram socios do 
Olub, no mesmo dia em que assignaram, e o parec.er cita corajosa-
mente o nome do Major P •aulo .de Oliveira e omitte, por um eqlllivoco 
lamentavel, ou por um esqueoimenio perdoavel, o nome do for·te Ma-
l'Ío HeTmes . 

Sr . . Presidente, o.s filhos do Sr. Presid'ente da Re.publica, se 
inscreveram nesse mesmo di·a par.a subscrever a ·COnvo-cação e o parecer 
foi injusto, como o foi o Presidente da Republi.ca, esquecendo dto 
mandar prender os seus proprio.s filhos pelo mesmo -crime que pod'ia 
ser imputado ao Major Paulo de 011veira . 

Tiodos os jm·naes noticiam desde· o primeiro dia. (Pausa). 
Em tod:o o caso sempre achei o pap-el. ' 
"Deve ser hoje entregue á direotoria do Olub Militar o seguinte 

requerimento, 'assignado, ·segundo nos informam por .centenares de of-
ficiaes: 

"A' .doirectoria ·do Olub Militar: 
"Nó~ abaixo assigna:dos, socios do .Q:lub Militar, e em pleno goso 

dos nossos direitos sociaes, requeremos a essa digna directori·a, de 
accôrdo com o paragrapho unico do art. 44 do.s estatutos vigentes, 
a conv·ocação de uma assembléa gêral extraordinaria, afim de que se-
jam discutidas e .assentadas as bases de " urrrua possivefl collaboração do 

. Olv,b na obm pa.triotic·a e hu.m.aniitariJtL .aJa t!M''I'J'IIÍ,nação da luta civil qvR 
om ensangu,e.nta -~ d,esola o E.s1tailo riJo Oe.ará, luta que já custou a 
vida a um digno e valoroso o.fficial do Exercito e que ameaça em·ol-
ver e sacrificar numa campanha ingloria, outl·os elementos valio.sos 
da ;sociedade civil e .(Las classes armadas . " 

Ao que sabemoE·, subscrevem esse 1·equerimento os Tlenentes Leo-
nidas Herme'S e Alincourt Fonseca. 

O primeiro é filho do Sr. Marechal Hermes da :B'onseca. e o se-
gundo é seu sobrinho." 

Dada, pois, a situação política em que o Governo transmudou o 
Exercito, convertendo-o em . tribunal julgador dos seus acto-s, em in-
stancia superior ao poder Executivo, a'o J udiciario e ao Legislativo, 
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não eT>a de estran1har que os militares entendessem conveniente f.al'-
mular uma contra-propo,sta ·como em todas as negociações entre dons 
poderes, ou entre dO'Us Estados diversvs, que tenham habito de fazer. 

Antes de tudo, Sr. Presidente, permitta-me V. Ex. que eu: logo 
documente a minha citação relat iva ao facto de ha.ver o forte Mario 
Hermes se inscripto so-cio do Olub Militar no mesmo dia em que 
o abaixo a.ssignad'o perco:rreu esta cida.de e colheu as assignaturas de 
tantos militares .. 

Diz O I mpaJ,7'C~al de 2 de março : . . 
"Sabemos que o Sr. Deputado M:aTÍo Hermes se inscreveu como 

soci.a do Olub Militar p-a:r:a d·ar o ·seu voto á mDção que deve ,ser 
approvada em assembléa geral, favoravel á brilhante attitude que. u 
guarnição da Fortaleza re·solveu tomar, defendend-o os podere& const i-
tuídos do Estado d:o Ceará . " ' 

De um lado, o Tenente Leonidas S'llbscrevia o pedido de coilvoca-
ção para que as cla.sses armadas collaborassem com o Governo nEt. ·so-
lução do caso político; por outr·O lado, a transgressã-o do Sr. Mario 
Hermes é mais clara e mais fr·anca. S . Ex. se inscre·veu como ~>o rio 
do Olub Jl.{ilita1· para dar o ..seu voto á moção que devia ser approvada, 
favoravel á brilhante at'titude que .a heroica guarnição de Fortal~;,:a 
tomava, defendendo o.s poderes constituidos do Estado, isto é, opi-
nando pela co.nstitucionahdade .cto poder do Ceará, que o Sr. Marechal 
Hermes e p Sr . Ministr.o da Justiça punham em duvida, pratic:andv 
actos de -omissão contra aqueUa autoridade e, ao mesmo tempo, r<'-
cus•ando-se .a praticar -outros .actos, eommettendo crime de omissão, 
de modo que esta autoridade, debilitada, enfraquecida, não tives&e meins 
de defender-se .contl'a •os assaltos da jagunçada. Porque, então, Sr. 
Presidente, o relataria do General Mrarque,s PIOTto, ao lado do meu. 
nome, dos nomes dos Deputados Pedro -Moacyr e Mauricio de Lacerda, 
do Se:mudor Ruy Barbosa, não incluiu o nome do Deputado Mario 
Hermes, ·cujo crime era o mesmissimo que nós estavamos Pl'aticando 
quando defendi·amos a autonomia· .do povo cearense e do poder consti-
tuído naque.Ue Estado? (Muito berrv,. P1GJUJS,a) . 

Estava eu a dizer, Sr . Presidente, como quem negocia de poder 
a poder, como de um E stado p:3!ra outro Estado, os militares convi-
dados, de .a,ccordQ com o direito que o Go·verno lhes pm'IDittia, de 
acc01·dQ com o direito que o PTes.idente da Republica lhes reconhecia 
e com o poder revi·sor que elle lhes S'llggeria e lhes offerecia, de 
accordo ainda com a declaração do chefe do E stado-Maior e ·d'o inspe-
ctor da região, fundados, pois, na inte·rpretação que acerca deste seu 
d:iTeito era unanime entre· as altas .auto-rid:ades gDIVernamentaes e 
administradores da força armada, os milit\ares se jul'g.aram no direil!;o 
de fazer pequenas modificações, fazer substitutivos á proposta do Go-
verno . E' esta o origem da &e·dição. 
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Nos jorna,es de 3 de ·março, nós encontramos .as dUias moções, 
lado a lado- a moção politica e a moção militar, como foram send•o cha-
madas desde logo as duas. A primeira é aquella que delegãva aos Gene-
raes Caetano de Faria e Souza Aguiar a rep'resentação da classe para a 
solução do caso politico do Ceará, a: segundia é a que aconselha aos 
militares a resistirem em Fortaleza á investida contra aquella cid.ade 
e a defensão das 3Jutoridad'es constituidas, representada·s pelos depu-
tados do pnvo ·cearense e pel\} chefe de .Sieu Executivo, o Cooronel 
Fl'ianco R·a·bello . 

Vê-se, pois, que a ü'l'igem ou a causa da luta do Olub Militar es-
tava nisso: Um grupo apoiava o caso do Govern'O; o outro grupo de 
officiaes combatentes entendia que em vez de delegar poderes a dous 
generaes, para em nome -da classe resolverem o caso, desde logo essa 
classe dispensando a posição de mandatario tomava a iniciativa de 
apüiar a·s autoridades constituidas do }Jaiz e não permittir na subver-
são do regimen. A questão se reduz -a isso em toda a sua simplici-
dade e nitidez indiscutivel. De- um la-do o Governo pretendia a appro-
vação de uma moção de confiança paria os seus acto·s e 'que o Club de-
legasse do seu seio dous generaes para resolverem em nome delle o 
caso politico do Ceftrá. Em segundo log:ir a oontr.a-moção, até os 
jornaes insuspeitos, aquelles mesmos que não foram sus·pensos por 
perturbadores da ordem ou por insufl'm· movimentos ele sedição, todos 
elles acham ,que essa contr.a-moção dos officiaes combatentes visa 
defender a vida e a liberdrude ·da população nacional e extr3Jllgei.ra 
claquella cidade- e manter alli .a ordem. No em tanto, o Presidente dR 
Republica vai eUe proprio .aos ·qu;arteis expôr o caso cewrense e mos-
trar que o Governo não praticou uma subversã-o do iegimen federativo; 
que os militares estudem interpretando a Constituição e as leis e 
verifiquem que na pr.aüca não houve essa violaçã0 no regimen federa -
tivo no caso do •Ceará. 1Si, portanto, a attitucLe do. Exerdito ou 
do Club Militar foi pl'Ovocada pel_o Governo, grande é a respon&abi-
lidaode das autoridades administrativas e das altas patentes do Exercito 
incumbidas do seu mando ·como a· dos mais obscuros sargentos e sol-
dados porque elles são as carabinas que atiram, são o·s peitos· que 
cáem varados. O Exercito não é só constitui do pel-os seus generaes 
ou marechaes . Si o Exercito é uma instituição pensante e deliberante, 
si é um tribunal politico ·que possa indicar soluções politicas; si é 
umw força publioa que tem o direito de fazer o que fez em reunião 
COillvocada pelos generaes Faria e Pessoa, de convidar o Presi·dente 
da Repub1ica a govemar com .a sua classe libertando-se d·a influencia 
elos politicos, si tem o direito de interpretar as leis, ele fazer sugges-
tões a:o Presidente dw Republica, ele indicaT presidentes_ da Republica 
e verificar, em cada caso quando transgride a, lei ou quand.o. é digna 
ela sua estima e solidaTiedade, penso que esEe poder é um quaTto poder 
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politico, collaborador e fisca·lizad:or, par~ saber quando é que se vw-
lou o regimen federativo. 
_ Meu argumento é irrefutavel, e as apreciações que fiz, a pro-
posito do facto de rter o Presidente da Re-publica, andado pelo-s quar-
teis, mendiga:ndo o apoio dos seus companheiros de armas, de sacola 
na mã:o, a pedir para a cêra do S'antissimo, humilhando o.s seus 
bordad-os de general, os seus galões de marechal, a honra do Exercito 
inteiro, arrastando, numa innominavel. suhserviencia, a dignidade da 
N·ação, chafurdada pel-o pantanal da covardia. 

;Si o Presidente da Republica instituiu entre nós como um dever 
para .o chefe de E stado, nos momentos de commoção, passar por cima 
do Ministro d~ Guerra, do Chefe d-o Estac1o-Mai_or, d•os commanCLan-
tes ·dos corpos, para ir fallar düm.te dos batalhões, formad-os com 
suas bandeiras, os seus estandartes, tambores, clarins para converter 
os seus oompanheiros de armas em ins-trumento do seu partido polí-
tico nem que o Presii!lente da Republ-ioa ·oo aliste como sold1ad·o, isso 
envolve a subverção do regimen, a dissolução da disciplina, implan-
tada mesmo pel-o pode'l' publico; que arrasta o manto da sua :autori- ' 
dade pelo lodo dos quarteis, pelas s-argetas d{)s regimentos de cava~
l~ri;a. 

E' contra essa humilhaçã-o do poder publico, que eu rebato ao 
Presidente da Republica a sua injuria. Eu exhorto, desde os priméi-
l'OS dias do seu governo, o Marechal .a levantar bem alto a digni-
dade d:a swa funcção; estou 3l clamar nesta C amara, como o fiz no 
caso da amnistia, quando pedi que elJe salvasse a dignidade d.a sua 
classe, com a resistencia, ,á intimação dos marinheiros revoltados; 
e bradei contra essa amnistia que foi uma humilhaçã-o para o poder, 
para depois ser a sua vergonha, com o massa-cre, o extermínio, ·a assas_ 
sinio dos rebeldes. 

Eu estou a pedir, desde o primeiro dia do seu governo-; e ainda 
pedi, no caso do Pará, que não ·sacrificasse a população paraense, 
que nã-o se -de-sviasse da sua missão serena, independente e supeTÍor 
de chefe do Estado, fazendo a sua admini-stração, distribuind•o -os di-
nheiros publicas, exercendo a sua fun:cção de mantenedor d·a ordem 
i.nterna, r egul;arizad·or das libe1'dades, fis.cal d-a Constituição e das 
leis, acima dos interesses subalteTnos e dos interesses apaixonados e 
violentos de partid-os políticos. 

Foi essa a minha lingulllgem naquella hora; lembrei o exemplo 
de Saenz Peíia, que estava na Republica Argentina elev.ando o ni-vel 
moral da sua Pabria, para pôr termo ao pro-cesso de caudilhllimo e a 
reparar os estragos da devastação J?Olitica que tinha arruinado a na-
ção argentina . Era esta a linguagem com que, nesta Casa, eu estava 
a .convidar S. Ex., no seu proprio interesse, a vir dizer, diante de 
todos - quanto .aos actos que praticou, para justificar-se do emprego 



- -- 179 

dos dinheilros publicos, quando chegou a mandar confessar, pela bocca 
dos I'elatores da Receita, a existencia de um "ded:icit" superior a du-
zentos mil conto·s de T~is . 

E essa mesma probidade administrativa do Governo que estou 
querendo resguardar, quando exijo que o emprestimo seja feito com 
exa·cta distribuição de suas . rubricas, mostrando-se ao que ellas serão 
precisamente destinadas, á satisfação de que r'esponsabilidade vai at-
tender·, devendo ser, por iss-o, limitado em tal e t al qqanti.a. 

Quam.do nós bradamos pe1a dignidade do poder, pedindo que não 
ceda dian.te da investida dos marinheiros e fuzileiros navaes, o poder 
publico responde em sua mensagem ao Congresso e no Telatoúo do 
Ministro da Justiºa, á nossa .ruttitude patri.JOítica, aJffirmando que 
somos os incitadores da rebelilião, e nós estamDs a pa:égar a defesa 
do 1·egimen federativo, a prégar ainda a moralidade administrativa, 
.a mais e-ompleta e integra fiscalização do dinheiro publico; quando 
nós queremos realiza.r a nossa funcçãD constitucional de estudar a lei 
orçamemaria para que não haja segredos nem refolhos, o caudilho 
se abriga sGJ<b o seu ponche e S•e volta para o Presidente da Republica, 
falia-lhe á sua ignorancia, á sua ineümpetencia, á sua incapacidade, 
dizend:u: "São calumnias, torpWUJS., paia;[J,e,s .es ambiciosos que se 
q'Uie'nem o;pdiderar do poder" . 

O SR. MANOEL BoRBA - Sacripantes é o termo preferidD . 
O SR. lRINEU MACHADO - Dahi essas investidas contra o Depu-

tado Mauricio de Lacerda, desordeiro que está reclamando por ordem, 
e contra mim por ter negado o emprestimo ao Governo, como se eu 
tivesse negado o emp1·estimo ao Governo. · 

Sabe a Camara e sabe o Governo que eu apenas exigi duas con-
dições muito simples e muito naturaes: a fixação da quantia e a es-

' pecificação da sua applicação. 
Mas esse Govel'no quer viver de violencias, de autorizações illi-

mitada:s convertendo tódas as que·stões em casos politiC'os. O re<:'o-
nheéimento de poderes é um C3!30 político; a votação de orçamentos 
é caso político; as leis de interpretação <1a Constituição como .aquel-
las que dizem respeito á intervenção nos E·s.tado·s são casos políticos; 
a ·distribuição de impostos que é uma lei que reg'ula a applicaçáo 
de um texto constitucional é caso político. 

Oaso·s políticos são tambem todos aquehles que <1izem respeito a 
liberdades constituci-onaes, ao exercício de no·ssa attribuição privativa 
como a de de-cretao: impostos, de decretar o e•stado de guerra, de de-
cretar estado de sitio civil ou militar; de modo que· conduzidos nós 
a este estre-ito qua:drad'O nos achamos enclausur:ados entre as bayo-
netas d'o Govel'nO. 

Elle vai aos quarteis para perur apoio e desculpar~se do sitio, 
mesmo convertendo seus companheiros de armas em juizes e tribunae~ 
de sua conductà. · 
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Mas quando elles querem em ~·erd·ade ser juizes elle bráda: não, 
sois juizes, mas para votar homenagens. 

Igualmente em mensagem, elle nos diz: eu convido a exercer as 
vossas respo•nsabilida:des, mas para votar como eu que·ro,. votar o 
estado de sitio, a suppressão das garantias constitucionaes, como ma-
teTÍa de ·conveniencia política. 

Em cada caso o nosso Marechal, como o nosso caudilho . . . 
O SR. EvARISTO DO Â!MAR.A.L - Caudilho é termo n{)bre. 
O SR . lRrNEU MACHADO- H-a caudilho e caudilho. Ha ca.u·dilhos 

como os que fun-daram a nacionalidlade argentina, grandes patriotas 
da independencia argentina, e ha caudilhos ma.nej adores de partidos 
directores de oliga-rchias. ' 

Nós pertencemos .ao numero daquehles que teem convidado o Pre-
sidente da Repubiica a não forçar •a N açã·o a actos de. reacção, ao 
numero daquelles que estão a ~he abrir diante d·o·s olh'os os mais ele-
me-ntares princípios da sciencia social, ou lhe repetir a cada m{)mento 
a grande lei dynam.i.ca social, a lhe dizer que a seus ructos .de a•cçíio 
brutal, de f-orça, hão de corresponder . actos de resistencia e reacção. 

E quando nós chamamos o Presidente da Republica ao cumpri-
mento do seu dever constituciona-l, ao respeito á lei, elle brada que 
estamos a convidar o paiz a f azer uma. revolução! 

Os seus olhos vêem todas as imagens d·a política invertidas, tod·a a 
construcção social ás. avessas . Quando o convid·amos a pratica;r actos 
de obediencia á lei, vê nisso incitamento ás suas paixões, isto é, · que 
nó.s queremos ·dominar; mas quando o chefe do P. R. C. convida-o 
a golpear: a a·utonomia de um Estado, elle vê nisso apenas a sua hu-
milde .condição de soldado pa.s.sivo e membro militante e obediente do 
P. R. O. 

Bastava a simples circumstancia do chefe de Estado se julgar 
um ti tere, um instr.umento ·de partido e simples soldado do · P. R. O., · 
para nós vermos toda a ordem social invertida. E' como se pude.'lse-
mos ver, usando de uma imagem, uma pyra.mide inveTtida, rep-ousando 
sobre o seu vertice. 

E' essa, positivamente, a causa de tüda a ana:rchi.a de toda a 
clisso:luÇã-o, de tod:a a sublevação do regimen 1 

Voltando agora, paTticularmente, ao caso do sitio. Eu mo<:tro · 
que o Governo não foi o responsavel pel'a luta e pela Teacção dentTo 
a a classe mili tal' . 

Praticou eÍle actos de indisciplina? Praticou crimes? Ha milita-
res responsaveis? Não. E' o pr·oprio Governo quem affirma que não 
apurou responsabilid·ades, mas que apenas encontrou suspeitas ·contra 
d:oz.e militares, num quadr-o de muitos milhares de militares, que ape-
na.s encontrou no inquerito vinte e tantos. solda:d'Üs responsaveis no 
52° de caça:d'Ores ! 
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O MiniBtro da Guerra não mandou canoollar esse inquerito s·ob 
o fun,damento de que não enc~ntrou provas contra quem quer que 
seja?! 

Mas, si o Governo conta com o apoio unanime de todas as f-orças 
a-rmadas, si o apoio dos batalhões não lhe faLtou, por que então elle 
treme diante do futuro e porque vem pedir a prorogação do sitio? 

Pe·rcorri a lisrta dos off,iciaes. Todos aquelle.s ·que são suspeitos 
ao Governo não tinham commando de forças. Mas si não eram .com-
mandantes de .corpos, :de batalhões, si não eram co=andantes de 
companhias, como podia o Governo temel-os? Depois de concluído o 
inquerito o Governo não convida aos officiaes suspeitos ,para fazerem 
parte de commandos? 

O General Thaumatu'rgo foi para Ma.tto Grosso, o Ooronel Co-
riolano e o Major P aulo de Oliveira, pa·ra Matto G1'osso; para a 
regiã-o do Acre, o Capitão MaTio Clementino. Pois ha no nosso Exer-
cito corpos, ha ·no nosso terriiorio regiões que são logares de expiação 
e repressão? Então, ·as regiões de Matto Grosso, as• inhospita·s regiões 
do Acre são postos onde vão espiar crimes ou culpas os so1àados cio 
nosso Exercito? Então os logares para onde são enviados officiaes 
pa1·a command·ar a fo:rça. são logares que devem ser confiados. a')s 
indivíduos que teem a preoccupação, po:r ambições ou paixões políticas, 
de · subverter a ordem e depô r o Governo? Então, 0 Governo confia o 
commando de corpos áquelles que reputa oapazes de lançar l)J.ão da 
S\].a a:utoridade militar para arrastar ,os SflUS commandados· á revolta 
e á des•ordem ? l 

, No &flÚ relatorio, a commissão, ·q1.11ando tem -de caracteriz·ar a 
especie de responsabilidade a que. allude,. é sempre, como o Governo, 
vacillante e incerta. Uma vez se trata de sedicioso.s, outra de in-
disciplina-dos, outra de amotina<fos, outra de conspira.dores, oomo se 
em direito penal a sedição, a conspiraçã.o, a indisciplina, não fo·ssem 
modalidades diversas, muitissimo distincta1:1, de infracção á lei penal. 

M·a·s, qual a especie de delicio que esses officiaes praticaram? 
Quaes as suspeitas que recahiam sobre elles? Diz o relataria que 
"algo se tramaVJa". M;;.s até hoje o que se . sabe que trama:vam el'a 
simplesmente a approvação de uma moção do Club Militar, ap.prova-
ção que o Governo pleiteava, e que lá havia um g~rupo de officiaes 
que, não conc:w·dando com os termos dessa moção, que importava 
numa delegação de poderes, resolvia decidir desde logo a contenda, 
·denominando de contra-moção a sua proposta. 

' Insinuaram i~o, diz a mensagem, que pretendiam substituir o 
Governo da Republica por um triumvirato. Mas onde a prova .do tri-
umvirato? Um era o General Menna Barreto e outro era O· Senador 
Ruy ' Barbosa. A terceira pessoa que ia fazeil' parté desse trin:>n-
virato, quem era~ Não ha um só depoÜnento que alluda a e.c;se 
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terooiro e. a propria prova que o Governo nas env1a é tão manca, 
tão falha, tão idiota, que conteSita a sua propria mensagem . 

O inquerito que o Governo envia falia vagamente, incertamente, 
nebulosamente, na existencia de um triumrirato de d<Jus. (Riso). 

Um inquerito procedid<J n:o quartel do 52° ba.talhão de caçadores 
falla na ·deposição do Presidente da Republica, afim de oor feita a, 
substituição na P,residencia do Marechal Hermes pelo Marechal Meu-
na BaiTeto, isto é o caso de "umvirato". (H'iJ.lmridJ.ad.e). 

De modo que, em substancia, a mensagem contem propos1çoes 
como estas: suffoca alguns casos que eUe não sabe bem o que 'é; 
combate um movimento que nã·o diz e que não capitula nem criminal-
mente, citando os arts. e paragraphos do Oodigo, que acção infringiu, 
nem tão pouco os factos que comütuiram esta acção criminosa. 
Affirmou que· conta ·com a generalidade d·as classes armadas, com 
o apoio de todas as .classes l1aboriosas; .affirmou ainda ·que a p·az 
publica não foi perturbada ; que a vida noTmal da cidade não foi 
interrompida em todas as manifestações de ma actividade, todas sem 
excepção de uma só, isto é não ha um só nmo d·o trabalho, da acti-
vidade; que não ha um só ·pensamento, um só braço que não esteja 
disposto á ideia da actividade physica e legal; que todos <J.S• ramos éLf. 
activid.ade, physica ou intellectual, d.e modo que se não fôra o conheci-
mento do decreto do sitio a população desta Capital não perceberia que 
se achavam suspensas as garantias, que é de paz t ã"o serena, a paz dos 
cemiterios, das regiões mefidicas, onde não ha vida nem idéas; affirma 
que é uma necessidade a prorogação pel'a :segunda vez e que ainda é ne-
cessaria a prorogativa até 30 de mltubro, porque está convenciC.o de 
que com o seu emprego, que é um meio legal, consag1'adu pela Consti-
tuição, evitará dias tristes para a Republica ... " 

Logo quem faz esta l'amentavel ·confusão entre o estado de sitio 
repressivo e preventivo, não somos nós outros que nos oppomo.q á 
medida, é <J proprio Governo que julga util a medida para fins re· 
pressivos e que "é ner.essario, apezar da brandura do Governo, man-
ter-se o süio, porque seus a·dversarios espreitam o momento favo·ravel, 
afim de empregar processos." 

Por exemplo, deitai' alguns kilos de sublimado corrosivo na Caixa 
d'agua do PedTegulho. 

Ora, bizantinos, dizia hontem <J Sr. Oarlo.s Maximiliano, sã<J os 
que fazem a distincção, agora, os que se preo-ccupam com questões de 
direito {}Onstitucional. 

A primeira de t·odas as condições para se examinar o problema, 
isto é, para examinarmos si o Governo póde ou não lançar mão do 
sitio, é de verificarmos a sua conveniencia, isto é, si existe esse per-
manente perigo; em segundo lagar oo em urgente empregar a medi.Ja 
e em terceiro logar a sua necess·ic1ade. 
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A questão de constitucionalidade é apenas uma preliminar. 
Mesmo. assim direi que bizantinos são os que vão procurar nos 

abuso·s da legislação estrangeira precedentes para applicação aos ca-
sos occorrentes na nacionalidade brasileira. Se nós formos procurar 
no direito argentino preoodentes de casos de sitio preventivo, como 
casos de inteí·venção a todo -o proposito, elles lá nã·o faltarão. N assa 
missão, porém, deve ser outl'a, não procurar o passado de err'o·s, de 
viola.ção de princípios que a Argentina j·á wbandonou, mas o de ve-
rificar qu·aes são os principias hoje -alli correntes, qual a orientação 
que aqueHa Republica depoi's de encerra do o período de demagogia, 
de agitações e de caudilhismo, entrou serena no caminho luminoso 
da civilização, da paz e da liberda·de; não é olharmos para esse pas-
sado, de q_ue j·á com tanta tristeza rros f.allava o velho e grande 
or.ador, que foi Mont' Alverne, quando l:amentava os impulsos e a 
bru:ta1idade do ·caudilhismo, não é olharmos para esse passado em 
que uma dictadura, um tyranno cahia, para outr.o, meze§ depoi,s., 
depois de algum!))s cabeças tombadas e algumas gravatas vermelhas, 
ser por sua vez o substituto d.a dictadura, para renovar-Be succe5siva-
mente por outros violadores da liberdade. Não devemos ir procurar 
esse perio·do barbaro, devemos ir procurar exactamente as fontes· do 
nosso direito rias aspiraçõ·es e no futuro ·que está a Argen:tina traçando 
·para sua vida publica, para a sua vida economica, p.ara solução d-os 
problemas nacionaes, precisamente porque tendo diante de seus olhos 
a imagem dos precedentes argentinos, a nossa Oons.tituição foi redigida 
cctm as maiores cautellas . 

Basta confrontarmos o texto ·do artigo 80 da Constituição, da. 
Republica Brasileira,, com o artigo 77 da mesma Oonl31tii:uição, com o 
artigo 23 da Oonstituição Argentina. Emquanto o artigo 77, paragra.-
pho 2.0 da nossa C-onstituição dispõe (!lê) 

"Este, porém, restringir-se-ha nas medidas de repressão quanto 
ás pesso-a·a : 

a) á ·detenção em logar não destinado aos réos de crimes com-
muns; 

b) o ·desterro para outros sitias· do territorio nacional." 
·O artigo 80, paragrapho da noss-a Constituição, dispõe: 
"E-ate", o Executivo, Testringir-se-ha nas .medidas de repressão 

contra as pessoas, -a impô r: 
1 o, a detenção em . logaT não destinado aos ré(,)s de crimes com-

muns; 
2°, o desteri·o para outros sítios do territorio nacional. 
;Si confrontarmos estes termos com o artigo 23 da OonstituiçãCJ 

Argentina, a Tesposta immediata liquida tod!lis as objecçÕes. 
O art. 23, Tegulando a faculdade ·substitutiva -ou supplementar 

do Presidente da R.epublica, para decretar o sitio na ausencia do Oon..: 
gresso, diapõe o ,seguinte: 
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"Declarar-se-ha em estado de sitio ·a província ou territo-
rio ... (Lê.) 

Primeira 'dÃistincção : na Argentina o individuo preso tem o di-
reito de pedir pàra ausentar~se para o estrangeiro, quando a nossa 
legislação não consigna absolutamente este direito de opção. 

SegunrJ,a distincção: -a nossa Constituição não permitte que se 
suspendam todas as garantias, quando o sit io é decretado pelo Exe-
cutivo, ao pas·so que a Argentina· o permitte .seguramente. 

· TerceÀl11a di!stincção: ·quando a Constituição Argentina permitte 
que o poder do Presidente, durante o sitio, se estendia tanto ás pessoas 
como ás causas, a no,saa, restrictivamente modificativa do texto argen- . 
tino, ' não permitte senão medidas de repressão relativas ás pessoas, 
excluindo expressamente a~ causas. 

Quanto a isto j·á vimo·s que o que est•á -admittido pela legi-slação 
argentina é differente do que está estabelecido pela nossa. . 

Em vez de serem encerrados nai! prisões políticas, os Argentinos 
-teem o direito de au·sentar-se para o estrangeiro. 

Nós outros não temos esta faculda·de. 
Em segundo lagar, alli a acção do Presidente da Republica ê tanto 

repressiva como preventiva. A nossa Constituição corta todia a ques-
tão, escrevendo claramente i.sto: "restrjngir-1se-ha nas medidas de re-
pres,são ... " 

Beja um erro ·de nossa Constituição, um desvio do.s outros typos, 
uma creação nossa: - o facto é que a acÇão do 'Presidente da Repu-
blica, na:a medidas de' excepção, tomadas na vigencia do estado de sitio 
por elle decretado, não é senã-o repres'liva El para duas cou.sas apenas. 

Não estou estabelecend-o uma distincção casuística, , nem sophis-
tica. Tanto foi essa a intenção do legislador consti tuinte que o proprio 
.autor, ci ta-do com tamanha autorida:de pelG .Sr. Carlo.s Maximiliano, 
o Sr. Alcorta, sustenta que na Argentina o Presidente tem o direito, 
qul).ndo decreta ü sitio, de tomar medida:a prevéntivas e repressivas, 
não só quanto ás pess-ollls, mas quanto á.s cousas. 

Esta distin:cção tem importa:ncia pe1a razão que -agora, vou expôr 
aos Sra. Deputados: é que na extincção dos effeitos do sitio decretado 
pelo Executivo, na Argentina, podem t-omar-se medida.s contra os jor-
naes, contra a proprie-dade dos jornalistas, pela circumstancia de que 
o direito escripto o permitte e o permitte a lição de todos os escripto-
re·a, que lá estabelecem claramente a distincção entre medidas tomadas 
durante o sitio contra pessoas e medidas tomadas durante o ·sitio 
quanto a causas. 

"0 Poder Executivo, escreve Alcorta, á pag. 251, nas suas garan-
tias consti tucio_naes. . . ('Lê.) 

Portanto, na Argentina, esse direito de fechar jornaes só é pra-
tica;do porque a Constituição permitte, expressamente, que o Presi-
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dente da Republica exerça actos de repressão, quanto ás poosoas limi-
tadamente e illimita:damente quanto ás cousas. 

E ' esta a lição deduzida da leiturfl. do seu texto, é esro a lição 
que nós colhemos na lettra dos seus tratadistas. 

A nossa Constituição, porém, expressamente, claramente, só ad-
mitte medidas de repressão, não de prevenção, e só de repressão contra 
as pessoas e não contra as co11Sas. 

Si a nossa Constituição, feita depois da da Argentina, depois da 
pratica, depois de uma série immen.sa de abusos que se deram, não é a 
correctiva resultante da experimentação de que faliam tod'os os auto-
res, a interpretação das leis, não .sei qual o methodo scientifico·logico, 
que não possamos empregaT para encontrar a verdade .scientifica, para 
a 'solução do problema da confrontação dos dous textos, argentino e 
brazileiro. 

Reduzidas todas essas questões á sua nitidez, á ·aua clareza, eu 
direi ainda que o Hr. Maximiliano commetteu um dos mais graves 
erros em pretender filiar completamente O·s no.sso·s casos ao texto da 
Constituição argentina e aos .seus autores. Como vemos-, diverge~ 
completamente os textos, os nossos .são modificativos d':vquelles e o 
direito comparado, o estudo das outras legislações que penn.ittem o 
estado de sitio não podem ser invocados, porque são typos completa-
mente distinctos, são concepções jurídicas completamente diversas 
daquellas que estão estabelecidas na Constituição brnzileira. 

Outra questão ventilada pelo Sr. CaTlos Maximiliano foi a de 
que o sitio era uma medid·a preventiva. 

Já vimos que, deante da: nossa lei, não é permittido entender-se 
que a nossa legislação tolera actos de prev-enção, praticados pelo 
Governo, durante o sitio, ou que seja uma medida de prevenção polí-
tica para evitar novo.s disturbios, nova·s insurreições, novas- perturba-
ções da ordem, os meios .são os normaes, os communs, d'a policia. 

':Dodo o mundo sabe que a funcção, talvez a mais importante da 
Polióa, consiste em manter a ·segurança do Estado. A funcção normal 
·dos poderes constituídos da policia, orgão da administração p'olitica 
do Estado, é a de manter •a ·segurança, é a de evitar o assalto á Con-
stitHição e ao seu funccionamento. De modo que . a pretexto de se 
evitar que füturamente a ordem publiea possa ser parturbada, lança-se 
mão de um meio extraordinario, quando esta é a funcção ordinaria 
da policia, na opinião de um do.s maiores e mais illustres publicista.> 
que .até hoje escreveu sobre a funcção política da policia. E" absurdo 
admittir-se .que, nesse caso, para evitar que o Presidente d:a Repu-
bliea tenha novos deagostos futuros, uma nova perturbação da ordem 
que lhe roube o somno, a tranquillidade da sua vida deliciosa, possa-
mos tolerar oa hypothese de um .sitio como delegação com que nós o 
armamos, mutilando-nos, castrando-nos. E' o maior dos absurdos e 



-186-

escandalo.s que se teem presenciado na nossa historia conRtituciona1 
até hoje. A um caso semelhante a e·ate :que anruaram refossilando nos j 
archivos os defensores do Governo, a um caso semelhante a este, invo-
quemos um precedente. F loriano Peixoto decretou .o sitio por tres 
dias, isto é, de 10 a 12 de abl'il. P.ara os Governo·a que se julgam 
apoiados na força da opinião e na força armada, o estado de sitio 
não é uma medida de um Governo .que possa realizar um ideal de 
estadista. Com o esta•do de sitio, diz em sua conhecida phrase a ironia 
de um publiciata, o primeiro "parvenu" póde governar; sem jol'naes, 
sem opposição, ·sem critic·a, sem o contrôle, com a dictadU'm, póde 
qualquer um governar, desde que encontre uma ma,ssa informe, ano-
dina, inexpressiva, sem vontade, adormecida num largo leth·argo de 
apodrecimento moral como este ·que, tristemente o1·a atravessa a Nação 
brazileira. Mas, quando os pobres manes d·os argentinos pudessem ser 
invocados, quando elles podessem desfilar deante de nós, como som-
bras, nó.s veríamos a confissão . dos seus erTo·a neste triste período em 
que elles macularam a pag·in•a da sua historia com os processos . de 
sangue, de fraud~, ·de latrocínio. Os caudilhos ·que devem ser invoca-
do·a não são aquelles que supprimiram a libeTdade, nem aquelles que fa-
voreceram os desbaratas das economias publicas e do patrimonio nacio-
nal ; são aquelles ·que formaram as nacionalidades, que procuraram 
na renuncia :do poder uma homenagem á opinião publica, como uma 
demons.tr~ção do •aeu esforço, superior ·á média commum e vil dos 
homens ambiciosos; os caudilhos que devem ser admirados são aquel-
les que conduzem os povos, ·que ·servem •a ideaes e principio.s, e não 
aquelle·a ·que dirigem, encabeÇam paixões, que tramam revoltas, que 
são cozinheiros eleitoraes, •que suffocam as consciencias, que maculam 
a,s almas e apodrecem os corações. Mas, se, na propria Argentin•a, _ 
quizermos vêr o exemplo, ü protesto da razão -contra a famm:~a theoria 
dó sitio pTeventivo, cuja instituição era, aliás, tolerada em face dio 
texto ·cl.o •art. 23 da sua Constituição, ·ainda a·ssim, nós alli encontre-
Tiamos nos seus mais eminentes vultos, nos seus mais cultos espíritos 
e nos mais illustres dos seu:a jul'Ísconsultos, os protestos contra erros 
do passado, os pTotestos contra os abusoa do presente e Ctas palpita-
ções para o melhoramento do fu:turo .: alli estão nos A n.ooes do Par-
lamento, os luminosos dii'scursos do'.3 jurisconsultos da sciencia penal 
modeTna, que aquel1a nacionalida:de conJhece; alli estão, Sr. Presi-
dente, os protestos de ·quantos cultiva1·am na litteratura da gueTra de 
poderes excepcionaes da Republica, ·durante a .guena da Secces·aão e 
o famoso acto de reconstTucção ·de quantos se pudei'am inspirar na 
historia -constitucio·nal para que se restabelecessem a'S verdadeiTwa pm-
Üc·a,s do regimen na A1·gentina. 

'Apezar do rigor e da aspereza de seu texto, modificado mais libe-
ralmente no texto br.azileiro, ahi está o protesto de Rossi, ü maia 
famoso · e illustre de quantos escl'Íptores escreveram sobre a guerra 
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e o estado de ·sitio militar e politico e com elle todos os que 'auhscre-
venam a theoTia de outro eminente escriptor, que dizia que "sem 
um l~vantamento armado, ou sem um levantamento popular, o estado 
·de sitio é inconcebível". Palavras •que elle proferia em 65 no Parla-
mento argentino, e alli Ter,>roduzidas quando o Governador da Pro-
víncia ele Buenos Aü·es dirigiu a famosa mensagem de 1 de maio de 
1890 á CamaTa Legi·alativa daquella provincia. 

Quando o estado de sitio é applica•do como medida de compre&são 
da opinião, elle constitue uma calamidade, constitue uma suffocação 
de todas as consciencias e um incitamento exactamente para O•S actos 
de revolta. Quem conhece um pouco de historia e ele sociologia sabe 
que não é na .supp1·essão elo direito da palavra, das garantias consti-
tucionaes, que se encontra um meio de Teparar a ordem publica e 
de restabelecer a -p·az ruas consciencias. Quando o estadia de •aitio não 
se justifica pela 1nsmreiç.ão, quando esta está vencida, quando não 
se empunham al'nJ.as, quando a paz e.sOO. feita, "o estado de sitio não 
tem nem alcance, nem objecto, nem propo·ait6", escreve Ros.si. Entre 
nós , em .que situação nos encontramos? De apazi.gu-amento de todos 
os perigos, tranquillidade de todas as consciencillis, restabelecimento 
de todas as activid:ades e de apoio de todas as dasses aTroadas ao 
Governo, entrBgues ellas agora "ao,s l abores de sua profissão exclu-
sivamente", na phrase do Governo, e todas el1as s-olidarias com a sua 
acção. Quand•o o paiz se acha numa situação destas nem mesmo se 
pratica o .estado ·de sitio preventivo a que alludiram os honrados oril-
dores da maioria, defensores ·do po'der. Este não é o estado de sitio 
preventivo. O estado de sitio preventivo encontra deante de si um 
facto actual , um facto presente, um perigo imminente; o GoveTno 
aqui não vê deante de si um perigo imminente, vê a possibilidade 
de um perigo futuro e remoto e ·decreta o sitio, não como "prevenção". 
mas como "precaução", e o;s escri ptores estabelecem essa distincção. 
A nossa Constituição não permitte, como a de nenhum povo, que, 
para evitar um pe'l'igo futmo, quandÕ a ordem está restabelecida, 
quando a paz está restaurada, ·que se decrete, ao ·aabor dos governos, 
a medida do sitio, por.que ·é uma medida como escreveram todos os 
autores, "incompatível com a propria fórma republicana e com as 
instituições democrat icas" , que se alice.rçam fundamentalmente no 
direito de opinião, de palavras, no direito de critica, a que foge houo-
rizado o Presidente da Republica, deante de seus acto.s de administra-
ção publica. 

E m pal avras acc~aciana;s escreveu o Ministro da Justiça: "Con-
tinuam as mesmas paixões, aggravadas pela decepção do insuccesso", 
etc .. . . 

O Sr. Ministl'o entendeu de honrar o PaTlamento com uma de 
suas ha bituaea chapas. Existem as paixões e as paixões sempre existiram 
em politica, são os f·actos normaes em politica, as paixões e idéas 
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sempre foram as .determinantes das scisões políticas e da:.> divisões 
dos povos em partidos. Não basta que existam paixões; é preciso que 
·ae exteTiorizem em fa:ctos que importem um perigo pa:ra a ordem 
pública e passem do domínio moml e ideal para o domínio externo. 
E então nos falia o Ministro no en,sinamento universal da vida dos 
povos. 

O ensinamento universal da vida dos povos não é a evocação 
desse passado torpe e abjecto em que .a democracia br-azileira se \afun-
dava no sangue e ·no lôdo,· nã-o é a evocação de uma passado que nao 
faz honra ás outras democracias creolas e hespanholas da Sul-
America: 

Se p.udessemos pe;dir á lição univeraal dos povos, alguma causa 
de· ensinamento, nós deveri.amos antes .consulta,1' a pwrcimonia d:a 
Inglaterra, tão adversa á decretação da medida da suspenaão de 
lvaJb~as-oorpus e onde a legislação não peTmitte senão que essa attri-
buição seja exerci·da pelo PaTlamento ·Nacional e exclusivamente por 
elle; nos Estad-os Unidos, onde só uma vez tse supprimiram ·;as ga1~an
tia,s constitucionaea, quando aquella Nação viu em campos oppostos 
.os dous mais formidaveis e agú.errido.s exercitas, que até então tinham 
pisado o sólo da Patri1a, só quando dous grandes generaes empunhando 
armas :.>e encontravam campo a campo com os inimigos, · eram ineffi-
caies os meios normaes de policia, o.s meios de que lançam mão os 
povcs cultos que ah1am a libt"rclade, como pat:rimonio humano e n·a-

' cional e que só recorrem aos apparelhos extraordinarios, quando os 
àeus processos ordinarios já não são mai,s efficientes. Entre nós, 
povém, converter o estado de· sitio com a Oamara , aberta em uma 
medida normal ele Governo, é uma humilhação para o paiz e uma 
diminuição para o Ü<mgresso e mais do que isso a - castração. E' 
que o Governo não vê nest'a OamaTa senão submissoa eunuchos, cuja 
voz se apaga rios corredores, nos protestos fulgores com que se Tebel-
lam na intimidade das conve,rsa·s contra actos de prepotencia e contra 
essa criminosa voluntariedade do Governo, estendendo o sitio até 30 
de outubro. Não · quero pertencer :ao numero dos eunuchos que dele-
gam ao GoveTno uma funcção que é delles, que abdicam do .seu papel 
constitucional de poder que privativamente decreta o sitio e o deixam 
n~Vs mãos do GoveTno. Eu poderia comprehen·der, Sr. Presicl~,;ute, uma 
dessas medidas na expiTação do Congresso por occasião de se encer-
rarem os .seus trabalhos. Nesse caso, o Oongmaso, não pod'endo cal-
cular até quando duraria a commoção ou a insurreição, podeTia dei-
xar :a faéuldade ao Governo de suspender o sitio, quando julgaSISe 
conveniente, limitan do-() no tempo, porque estado de -sitio inddinido 
não ·ae permitte. Quando muito a n6s, Oama1·a encerrando os trabalhos 
em dezembro, caberia dizer: fica- decretado o estado de sitio até 3 de 
maio. E ess•a attribuição, send:o nossa e orgininaria, poder-se-hia 
entender que o Governo, em fevereiro ou janeiro, por exemplo, ces-
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sada a perturbação da ordem publica, encontrasse difficuldade pa:ra 
o seu levantamento no texto da lei, então se delegaria a faculdade de 
su·a.pendel-o. 

Quando a Garoara se acha funccionando, essa interpretação, que 
não é liberal, e que nos amesquinha, não póde ser admittida pelo Con-
gres.so, senão como a suppressão, o anniquilamento, a annullação da 
nossa conaciencia, da no·ssa propria existencia. 

Sou dos que não toleram essa medida, não porque ella revolte 
a minha consciencia de partidario, protegid•o ;pela· coragem pe~s,oal 
de quem não teme os actos de força e de violencia. Não .sou, porem, 
a nacionalidade brazileira, e devo amparar com a protecção que a 
minha funcção parlamentar indica como a mais alta das l'esponsabili-
dadea, a liberdade dos meus concid-adãos. Cada vez que vejo um labio 
cerrar-se, uma bocca abafar-se á ameaça do sitio, a minha conscienci a 
se revolta, perguntando -se os proprios membros -da maioria não se 
envergonham em arrancar do paiz o Governo e a direcção por pro-

. messa·a tão ignominiosas e tão covardes ! 
Si o Governo conta com o apoio politico e militar, si está forte 

nos seus . actos, si a calumnia não o intimida, por que quer o Governo 
supprimir o debate, a discussão.~ 

Elle sabe muito bem que os diarios, os peTiod~cos dos Estados 
não circulam com facilidade; o Governo tem, além de tudo, em suas 
mãos, o Co-rreio, para fazer, como sempre fez, o estado de sitio, sem 
decreto: . supprimil· as malas, retardando a expedição dos jornaes . . . 
e as noticias não ch,culam1 

Elle lê todos os telegrammas expedidos, e deixa de expedir aquelles 
que -queira, como o faz, aliás, na·& épocas normaes. Mas o que o Go-
verno quer é impedir que os jornaes da Oapital digam as verdades, 
denunciem os seus crimes, digam mesmo mentiras, porque o Governo 
não quer ter a pena, o trabalho de ·defender e explicaT deante da 
Nação os seus actos. 

E·ste Governo consid~ra a Nação como propriedade sua, entende 
que nós todos somos seus subditos, que não existe, dentro dessa va3c 
tidão territorial, senão uma escravaria, covarde, insexuda, desfibrada, 
sem espinha dorsal, e que todas essas almas de molluscos estão sujeita:a 
ao· ·seu _domínio, sem contraste·s, e á sua vontade,. sem limitação. 
(ApO'iados.) 

Apenas alguns se rebella.m, apenas alguns se indignam contra esses 
actos que são sobre os amigos, sobre aquelles que são perseguidos por toda 
parte com a injuria, o odio, e quando elles teem immunidades não podem 
com a injU'ri·a·, o odio, e quando elles teem immunidades, não podem 
ir para o carcere, vinga-se o Governo da compressão. sobre o-s amigos, 
sobre a·que11 et~· que lhe-s são mais caros, e, quand-o -o Gov>erno quer exer-
cer actos de violencia, basta a simples circumstancia de estar a:rmado 
de extraordinaria faculdade da suspensão do lu.abeas-corp1b8, ist·o é, 
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a liberdade de todos os cidadãos não poss-a ser protegida pela inter-
feTencia dos tribunaes - para que o estado de sitio, convertido numa 
instituição peTmanente, COmO foi entre nó,s, SUpprima a vida COn•ati-
tucionaJ, e represente a tyrannia oTganizada pelo Partido Republi-
cano OonservadoT, com o apoio das foTças aTmadas, das 'ba;y'Onetas, 
tambem corrompidas pelo Governo e submettidas ás sua·a injuncções . 

.A nossa palavra, neste momento, deveria seT a de incitamento 
á Nação brazüeira para que não se ·submettesse a tão monstruoso crime 
para que sacudisse E!ssa canga ma,ldita. Estou certo de que o futuro de 
libertação não está lo·nge. Infelizmente, poTéÍn, são tantas as responsa-
bilidades que pezam sobre o Sr. Wencesláo Braz, que não sei se S. Ex. 
poderá vencei-as. 

S. Ex. recebe um patrimonio desgraçado, a Nação deGoi·ganizada 
moralmente; o seu eri'3ino publico esphacelado, a -sua Ju.stiça dissol-
vida, os tribunaes desmO'ralizados, pelo desrespeito ás suas sentenças 
e pela interfeTencia do Governo, pela cabala deste em suas delibera-
ções, a autonomia local annullada, as liiberl(lades publicas desapl)are-
cidas, o direito de discussão abolido, a imprensa jugulada, asphyxiada, 

·mutilada, estrangulada, quando se não submette, se não acovarda. 
E . é nesse tremend'o espectaculo de d issolução e denibada que 

o Governo actua1 encontra n quietude e a 'paz com que elle quer 
fazer .sua glorificação. E num movimento de impudor, que não póde 
ser de inconsciencia, diz que espera que o paiz' D retirará do pode'r 
sob seus br!Lços ! 

N ão.; a sua Tetirada do poder ha de ser como a que em uma 
imagem dante~ca fo i figurada pela palavra fulgurante de R:.uy Bar-
bosa, palavra a quem nós devemos tantos. beneficios pela liberdade 
publica -como pela libeTdade individual, entre ellea o ·de nã,o estar 
annullada pela asphyxia a palavra paTlamentar; ha de ser sua Tetirada 
como a desses carcereiTos que fogem d\3ixando encarceradas suas victi-
mas; ha de ser como de quem quer fugir á grita descompassada · da 
vingança e aoa protestos daquelles que o detestam e o odeiam, não 
porque elle tenha sido o candidato combatido, mas porque foi a reali-
zação de todos os perigos, e de todos os crimes que nós pedimos que 
não praticasse, appellando para o seu patriotismo e sentimento·a de 
amor á sua terra e á sua classe. 

Nem mesmo esta escapou á derro-cada, á d\wastação; esta mesma 
ruiu poT teTr.a. 

Elle sahe do Governo tendo deixado a N acão brazii:eira co.bert.a 
de lodo e sangue, a sua alma enlutada pelo espe~taculo da ,suppressão 
de sua honra, pela suppressão de suas 1·iquezas, de sua vida e liber-
da:de . Elle nada poupou . .As proprias fileira·a do Exercito elle deixa 
eiv-adas de corrupção, pelo odio, pela .scisão, aviltadas pela sua polí-
tica, desmoralizadas pela triste situação a que as reduziu, de instru. 
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mento inconsciente e deplo_ravel dos desmandos, dos desatinos do chefe 
do Partido Republicano Oop.servadm·. 

Os seus bordados de General, as suas drwgonas estão manchadas 
pelos seus actos de covardia que traçam essa linha de vergonha e de 
miseúas, desde a assignatura do decreto de amnistia até á assignatura 
do decreto de prorogmtiva do sitio; um acto de fraqueza de ante dos 
fortes e dos canhões, para salvar a ·sua vida material de Governo, um 
acto de covardia e de violencia deante da Nação desarmada; acto de 
força contra os fracos, no momento em que elle vae deixar o Governo, 
para evitar a discussão, a critica e luz sobre seus ultimos desmando·s, 
abusos e crimes! 

Esse Presidente, em sua nevrol3e, na sua grande enfermidade, 
pretendeu .ser, entre nós, a Cl'eação fulgurante de um outro Napoleão. 
Não;_ elle ha de ficar na nossa histol'Ía como reprodução, ~ão de N apo-
leão, o Grande, mas desse .de.&graçado Napoleão P equeno; e foi mais 
infeliz, porque o outro perdeu um pedaço da P.atria, um boccado de 
terra, e este arruinou a sua nacionalidade, mutilou a sua honra e digni-
dade, dissolveu a Patria mortalmente. 

Ha, porém, como ainda ha pouco lembrava o Deputado Manoel 
Borba, se elle quer ser essá figura identica á de Napoleão, o Grande, 
ha factos que caracterizam o antagonismo entre um e outl·o : pretendia 
pela vaidade formular um codigo: não poude arrancai-o, apezar da 
subserviencia da Oamara, em sua fraqueza, ao seu incondicionalismo. 
Quiz tambem investir contra os ·seus companheiros de arma·s, porque 
este estado de sitio foi decretado contra o Exercito e estendido contra 
a imprensa, para suffocar o direito de analyse, de discussão do a:cto 
de intervenção, pai'a facilitar o assalto ao3 Governos dos E'stados que 
ainda não se .submetteram ao mand'o do Partido Republicano Conser-
vador, os Estados do Rio, Alagôas e PernaJ-qbuco. 

Ha ainda esta ponte, que é a Arcole do no.sso N·apoleão, por onde 
precisava fugir, escapar, caso •se visse ameaçado pela revolta popular 
e pela onda militar. E ha, finalmente, para pôl-o em confronto com o 
grande N apole~o, esta imagem triste do seu Governo: ' um, acab-a 
redimindo os seus crimes e os .seus erros, resignadamente, heroica-
mente, expiando as suas culpas em Santa Helena; o outro, .para vin-
gança. e desprezo nosso, vae gozar as delicias de sua vida de incon-
sciente nas frescas ribeiras da ilha Francisca ! 

(Mttito bem,· mwito bem! Palmas rrolongadia:s n.as gaJle~ e no 
?'e•cinvo. O .omclor é n'IIUito cun•p1'irni.en;taido.) 
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SEIS·SÃO DIE 29 DE M1A.IÓ 

O Sr. F_elislbeillo Freire (*) Sr. Presidente, cumpro o dever 
de agradecer com toda · a sinceridade a enorme delicadeza que me 
acaba de fazer o eminente Deputado pelo Estado do Rio -de Janeiro, 
meu amigo, o Sr. Mauricio de Lacerda, cedendo-me a palavra para 
discutir o assumpto em debate; e agradeço tanto mais, Sr. Presidente, 
quanto S . E'x. ia fallar contra o projecto, e eu, membro da Oommis·aão 
de Constituição, signatario db parecer emittido pelo nobre represen-
tante do Districto Federal, venho, com os meus pequeníssimos recur-
sos (não apoiaàos) justifi<Jar o parocer e ·as suas conclusões. · 

_ .Sr. Presidente, em seis períodos presidenciaes da vida conati-
tucional da Reptiblica, tivemos quatro Pmsidente_s que decretaram o 
sitio : o Mareclral Floriano Peixoto, o Sr. Prudente de Moraes, o 
Sr. Rodrigues Alves e o Marechal Hermes da Fonseca. 

Oa Marechaes Floriano e Hermes da Fonseca, em vista dos acon-
tecimentos que se deram em .seu-s períodos, tiveram de recorrer á me-
·dida extrema da decretação d<> sitio, por duas vezes. 

Temos, portanto, que <> sitio em 25 annos de Republica tem sido 
decretado oito vezes. Isto quer dizer que a }itteratura parlamentar 
sobre o -sitio deve ser completa, deve · ser exhau.stiva, a ponto de não 
permittir a nós, que vamos discutir o sitio, duvidas sobre conceitos . 
de termos constitucionaes, sobre até onde chega a competencia legis-
lativa, sobre até on-de chega a competencia executiva, sobre o que ·aeja 
commoção intestina, etc. 

Parecia, Sr. Presidente, que assumpto tão discutido, sobre o qual 
ex~stem extens\O,s parece.res feitos por · notaveis pa'l·'l.amentares da 
Republica, a·asumpto que chamou aqui neste recinto, desde 1892, a 
attenção dos mais notaveis oradores, não devia apresentar mais a 

· menor duvida. 
E' justamente o contrario. Sabemos tanto do sitio hoje quanto 

em maio de 1892, quando o Marechal Floriano dirigiu a .sua Mensa-
gem ao Congresso, sobre os acontecimento·.> de 10 de abril. As duvidas 
daquelle tempo são as mesmas de hoje. As divergencias' de opiniões, 
aliás autorizadas, eram as mesmas que as de hoje. 

Mas, Sr. Presidente, tanto quanto é possivel ao humilde orador 
dar a r azão deste .f1;1-cto, eu a encontro na paixão pa.rtidaria . Si o hu-
milde orador fosse hoje opposicionísta· esta situação não podia deixar 
de influir na•s opiniões que . vae sillstent·ar; e eu tomo como typo da 
contradicção, peço venia aos nobres Deputados pela Bahia, o Sr. Ruy 
Barbosa. 

Eu que sou admirador desse grande talento e leio as suas pro-

( • ') Este discurso não f()i revisto pelo orador. 
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ducções com o maior interesse, vejo que em ca-da discurso ·aobre de-
cretação do sitio S. Ex. sustenta uma opinião. · 

Eu não deixo de me sentir acanhado abo.rdando esta ma teria; o 
nome do Senador pela Bahia, a sua aureola justamente merecida 
são de tal ordem que a insignificancia do humilde orador, méro lego-
leio, neste assumpto ... 

O SR. DIAs DE BARROS - Oompetencia reconhecida. (Apoiados.) 
O SR. FELISBELLO FRE:IRE - ... priva-o de certo modo de mostrar 

á Camara que o Senador Ruy -:Barbosa tem sustenta,do todas as dou-
trinas as mais contTa·dictorias sobre o sitio. 

Agora mesmo o nDbre Senador, publicando o •aeu notavel discurso 
sobre o sitio, paTece-me que t raçou o programma á opposição parla-
mentar e procura definir o que é commoção . intestina. 

Na opiniãD de S. Ex., commoção intestina só existe quando ha 
quasi dissolução social e dissolução das inatituições políticas; entre-
tan to, S. Ex. votou duas decretações .cte si tio. . . no :;i tio decretaü·o 
pelo Congresso a pedido d'0 Sr. Prudente de Moraes e. no sitio decre-
tado pelo Congreaso a pedido do Sr. Rodrigues Alves. 

E como o ponto capital do meu discurso não é estudar as contra-
dieções do Sr. Senador Ruy Barbosa e sim mostrar que '() nobre e illus-
tre Deputado por S. Paul9, nD seu voto em separado, aliás elaborado 
com .alta sabedoria e com a mais invejavel cultura, não tem razão 
quando critica que no regimen republicano adoptado poT nós, ·aegundo 
a Constituição de fevereiro, se admittam delegações de poderes, tocarei 
nesse ponto. · 

Foi· essa theoo que o nobre Deputado por S. Paulo tomou pol' 
base de seu voto em separadD. Por isso me·amo que Q nosso regimen 
é de poderes restrictos e especificados, S. Ex. achou que a conclusão 
do parecer do nobre Deputado pelo Districto Federal, que delega. ao 
Pre,sidente da Republica suspender o •aitio quando o julgar conve-
niente, achou que essa ·conclusão é franeamente inconstitucional. 

Peço licença ao meu illustradQ collega pru:a divel'gir de sua opi-
nião e é esse, Sr. Presidente, o ponto uni·co .que eu terei de ventilar. 
O meu estadQ de saude precario não me permitte encarar a questão 
do ·sitio com a amplitude que eu desejara. Limito-me, por isso, a fazer 
essas ligeiras considerações, mesmo porque o illustre Relator e outros 
collegas da Commissão irão suppril· a·a minhas omissões e falhas. 

Sr. Presidente, quando, em 5 de novembro de 1897, a paixão par-
tidaria chegou ·ao seu extremo no regimen republicano; quando, ao 
entrarmos neste recinto, tivemos a dolorosa noticia da tentativa de 
assas-ainato contra o então Presidente da Republica, Sr. Prudente de 
Moraes, que, na humilde opinião elo orador, cru:actel'Ízava, talvez, o 
mais notavel Governo da Republica; quando, Sr. Presidente, os acon-
tecimentos de 5 de novembro enlutaram toda a Nação, recebemos a 
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Mensagem de S. Ex., communicando os factos, e o este_,do de sitio foi 
immediatamente decretado. 

· Lembxo-me, Sx. PTesidente, ·que por e·asa occasião, quando o 
Sr. Ruy Barbosa discutia o projecto Temettido pela Camara ao 
Senado, dizia (é uma evocação feita a Deus, tal a gravidade dos 
acontecimentos): 

".Senhor! Quando se immola a vida de um martyr sobTe a 
victoria de. uma causa justa, o coração dos que sobrevivem sen-
tem dentro de si a doçura do vosso contacto, a benção da vossa 
mão, que consola, tranquilliza e foTtalece. 

Cessou, Senhor, a hora da política humana e principiou a 
da vossa : escutae-nos, Senhor! 

E' a voz deste paiz que forceja paTa 0hegar aos vossos ouvi-
dos, neata prece levantada da humildade desta tribuna, no Parla-
mento de uma Nação crente, ao amigo dos mansos e dos justos, ao pae com.mum de todos o.s homens, por um daquelles que mais 
profunda tem a consciencia das sua\3 culpas e o sentimento do 
seu na·da. 

Senhor, os nossos irmãos da Amel'ica do Norte puzeram as 
sua,s instituições sob a vo·ssa protecção, e nos momentos mais 
graves da sua existencia nacional, quando vão dar as suas bata-
lhas, celebrar as suas victo.ria'il, fazer as suas le:iJS, escolher os 
seus candidatos, inaugurar as suas constituições, á frente d'os 
exercitas, no recinto dos tl'ibunaes e dos congressos, se eleva a 
voz dos sacerdotes de Ohristo, e os seus homens políticos, os seus 
chefes de E·atado, os seus generaes invocam humildemente a 
vossa graça." 

O Senado viu perfeitamente a convicção do nobre Senador pela 
Bahia, de que os acontecimentos de 5 de novembro eram de uma 
excepcional gravidade. Entretanto, dias depois, o mesmo Senador Ruy 
Barbosa, offerecendo e justificando uma emenda profundamente 
restrictiva á approvação dos actos praticados pelo Dr. Prudente de 
Moraes, dizia que tentar contra a vida de um chefe de E·stado não 
é motivo de commoção intestina e para prova trazia S. Ex. oito 
exemplos da historia da Europa, em que. tentativas se fizeram contra 
reis, soberanos e Presidentes de Republica, sem que o Parlamento 
cogitasse jámais de decretar o 'ilitio. 

Foi além, Sr. Presidente, o Congresso sabe que o Dr. Prudente 
de Mora,es, além de prender, desterrou, e desterrou parlamentares, 
Senadores e Deputados. O DT. Ruy Barbosa, na emenda offerecida 
na approvação dos actos do Governo, excluiu dessa app1·ovação as 
medidas de desterro, e propoz que ellas fica'Ssem suspensas com a 
suspensão do estado de sitio. A approvação desta emenda é evidente 
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que importava na respons·abilidad~ do Dr. Prudente de ~_or~es. ~ra 
o pensamento do Dr. Ruy Barbosa. Teve razão o notabl~LSSl~o JOr-
nalista José do Patrocínio, quando escreveu trechos adm1-rave1s, que 
transcreverei no meu .. discurso, para accentuar a incoherencia e con-
tradicção do nobre Senador pela Bahia. E não é •3Ó, lembro-me bem 
que, quando o Senado votava o projecto e quando chegou á votação 
da emenda do nobre Senador pela Bahia, houve uma voz que disse: 
esta emenda é o re-sultado de um pen.samento occulto; foi a voz do 
nobre Senador, o Sr. Severino Vieira, companheiro de bancada de 
S. E x. . , '· t 

Sr. Eresidente, não me quero desviar do meu ponto, que é o da 
delegação. Quando, a 14 de novembro de 1904, os moços da Escola 
Militar, commandados e chefiados pelo General Travass-os, ailsumi-
ram uma posição revolucionaria, o Dr. Rod·rigues Alves mandou ao 
Senado a sua Mensagem, communicando os acontecimentos e até hoje, 
Sr. Presidente, entre parenthesis, eu, goilto de estudar, como historia-
dor, estas cousas, desconheço e não sei e:S:~ar os motivos que levaran. 
o Presidente da Republica a, nessa Mensagem, não p.edir o ·aitio. 
Para que a communicação ~ E esse ponto foi muito ac.centuado no 
primeiro discurso do Senador Ruy Ba:rbosa, quando perguntava ao 
Presidente da RepublLca com que intuito fazia aquella communicação, 
quando expre.ssamente não pedia decret·açãv 1c1o sitio? 

O SR. JOAQUIM OsoRIO - Foi infoiwar o Senado, poder compe-
tente paTa decretar o sitio. 

O SR. FELISBELLO FREIRE - Mas, o Senado não comprehendeu 
assim, e apresentou logo um projecto ·de estado de sitio. Nem foi á 
Commissão. O Senado achou a situação tão grave que tomou a inicia-
tiva e formulou o projecto; requereu urgencia, e apresentou-se logo 
um projecto de decretação de sitio, por 30 dias. E' esse o ponto para 
o qual chamo a attenção da Camara. 

E' o primeiro oa'lo de delegação de podro'es. 
Entrando o. projecto de decretação do estado de sitio em dis-

cussão, o primeno orador a oo fazer ouvir foi o Sr. Semvdor Ruy 
Barbosa. S. Ex. achou que a posição revolucionaTia dos estudantes 
da Escola Militar, commandados por um General, traduzia, no teneno 
pratico, a commoção intestina. Eile declara nesses trechos, que estão 
marcado3 aqui ('mostrta os "Anmaes do Senllirlo") - deu~se a eommo-
ção intestina e, por isso, é que vota a favor do projecto. 

Hoje, S. Ex. acha que, para haver commoção intestina, é preciso 
que haja acontecimentos de tal ordem que ponham em perigo a orga-
nização social e as instituições vigentes. 

Mas, naquelle tempo S. E'x. achou que a posição revolucionaria 
de 40 moços, commanda.dos por um General, caracterizou a commoção 
intestina e votou pelo projecto . 

O ST. Senador Azeredo, porém, julgou, na sua alta sabedoria, 



que o ptdjecto merecia a seguinte emenda: " Fica o Governo auto-
rizado a suspender o esta.do ~de sitio dentro do periodo marcado, desde 
que não precise mais da medida excepcional." 

E' isso ;mesmo o que fez o illust re Relator da Commis·são de 
Constituição, quando autorizou o Pre.sidente ·da Hepublica a suspen-
dei- o sitio quando julgasse conveniente. O Sr. Nicano'l' N asci)Ilento 
não fez mais do que copiar a emenda do Sr. Senador Azeredo. 

Agora, o que é interessante é que, quando o nobre Senador pela 
Bahia, Sr. Ruy Barbosa, acabava de fallar, hy.pothecando o seu v:oto 
ao estado de sitio, levanta-se o Sr. Azeredo pa:ra justificar a sua 
emenda e o .Senador pela Bahia acceitou; o •Senador votou, o Senador 
pela Bahia não protestou, não achou que houvesse uma delegação de 
poderes. 

Perg11nto ao nobre collega, Deputadp por '8. Paulo, que diffe-
rença ha entre a emenda dó Sr. Senador Azeredo e a conclusão do · 
paTecer do nosso collega .Sr. Nicanor Nascimento? Nenhuma; si houve 
delegação de poderes, ninguem cogitou de criticar a emenda, ninguem 
a criticou, desde o grande ·constitucionalista brazileiro, até o mais 
humilde dos Deputados. A emenda do Sr. Azeredo passou incolume, 
não provocou .@bate, não provocou a menor manifestação contraria 
E' uma verda:de. · 

Mas, S:r. Presidente, o nobre Deputa~o por S. Paulo dirá: São 
arestos dos constitucionalistas brazileiros. ·Para mim são de muito 
valor, principalmente os do chefe da opposição e do meu particular 
amigo Sr. Mauricio de Lacerda. O Sr. Senador Ruy Barbosa não 
criticou a ·delegação de pode:res. 

Mas, nos Esta.dos Unidos, cujos con5.mentadores não dão lições, 
vamos encontrar a .delegação de poderes em aasumptos políticos. 

Não devemos ter a presumpção de ensinar direito fedeml aos 
mestres americanos: lá fomos beber, para não dizer copia:r, a nossa 
Constituição; os .sell'a commenta:dores são os nossos dirigentes; OJ 
exemplos que de 1á noa são dados constituem lições admiraveis 
para n6s. 

·Pois bem: }á deu-se 8J ,delegação de poderes em 1863, durante a 
guerra da Seccessão. 

Como o.s meus collegas sabem só uma vez ·se suspendeu o hJribe;as-
corptW!, que é o que cor~responde ao que chamamos decretar o siti o, 
nos Eatados Unidos. 

Os paizes latinos apresentam uma profunda differença dos saxo-
nios na que.stão do sitio. Nestes a decretação doi sitio consiste unica-
mente na suspensão do d ireito· de ha,beas-corptW>, a maior garantia 
constitucional. · 

O~ ~n~us collegas sabem que a Constituição A~ericana pre;creve 
~ po~s1b1hdade ~a suspensão do h:aboos-c·orptW> em duas hypotheses: 
1nvasao estrangena e perturbação da ordem publica. Mas ahi com.met-
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teu-se· uma grande om1ssao, qual a de não .dizer o poder que exerce 
essa prerogativa. 

Peço licença á Meea para na publicação do ·meu .discurso tranSicre-
ver este notavel trabalho de Ficher, um dos maiores conatitucionalistas 
dos Estados Unidos, sob:re a suspensão do habe'IJ..S-C'Orpws, para os meus 
collegas verem que ahi se acha exuberantemente provado o segumte : 

Lincoln era o Presidente ·da ;Republica. Abordado por uma situa-
ção gravíssima, elle, si não sahisse da Constituição, seria inevitavel-
mente vencido; appella então para o recurso extremo da suspensão 
do hab.eas-corp'UIS, convicto de que a Constitui.ção o não investia dessa 
pre:rogativa. · 

A Camara conhece o caso Meniman, como conhece o caso Mil-
linghan, isto .é, presos que, appellando para o Supremo Tribunal, tive-
ram uma sentença de soltura, sentença que não foi executada pelo 
Presidente da Republi:ca. 

Ambos eram officiaes dos revolucionarias e foram P'resoa, .deti1dos; 
e a despeito do aresto de ha.b.ea'S-o.orpus pela Côrte Americana não 
foram soltos. Lincoln manteve-os em custodi-a, em prisão, não transi-
giu e é por isso que Fischer diz muito bem no final .do seu trabalho: 

,, ,.,!:_,~ ' ·üO;{a;!;:.~Lb.(!f..i~ciD 

"As violencias da Constituição desmoralizam o povo e aba-
tem a .sua Teve.Tencia em Telação á grande lei. Todo homem, todo 
Governo tem o mesmo pensamento ·de viver: é o instincto de con-
.servação. ' ~. I : ; ~! 

Todo homem, quando impellido 
çado por um assaltante que o quer 
a lei, e mata o seu aggressor. 

contra a muralha e amea-
assassinar, passa por sobre 

Assim deve fazer todo Govemo perante 
po.r cima da Constituição e ·aalve ·a Nação." 

seus inimigo.s : pule 

~ão palavras de Fischer, o mais no.tavel d·os constitucionalistas 
ameriCanos. 

Pois bem; este foi o programma de Linco1n. 
O SR. DroNYsro CERQUEIRA - E' uma theoria um pouco per1gosa 

para nós. 
O SR. FELISBELLO FREIRE - Não estou aconselhando que a accei-

temos. A minha theae é demonstrar que lá tambem é um facto (e ainda 
não acabe~ a prova) a delegação de funcções. 

Por isso mesmo que Lincoln não sa:hia da sua intransigencia até 
que :(.oi assassinado, o Congresso votou a lei de 3 de março de 1863 
"autorizando o Presidente da Republica a decretar ou a •suspender o 
direito do habeas-cMpv.IS, durante a Tebellião, até quando elle julgasse 
essa medida precisa e indispensavel". 

, H a ou não ha uma delegação? E' uma lei permanente, figura no.s 
Amwes :da legislaçã·O ameTicana . A lei é longa, constituindo um livro. 
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Mas, hão é ·só isto: este escriptor (1910), .tratando .de delegação de 

_funcções (eu chamo especialmente a attenção do meu collega Relator 
do voto em separado para esta opi.nião), começa o capitulo transcre-
vendo as seguintes palavras do não menos notavel escriptor Cooley: 

''Uma .das max1mas do Dirmto Constitucional é que o poder con-
feri.do á legislatura para fazer lei não possa ser delega·do por esse 
departamento a nenhum outro corpo ou depal'tamento, etc." 

Q_ resto da citação é o mesmo principio, principio classico, contra 
o qual nenhum de nós se levanta._ 

E'u não contesto que o principio da prohibição da delegação de 
poderes sej a um deriva.tivo do principío da separação de poderes. Mas 
o meu illustrado collega sabe que na sua eapecialidade, no direito, 
as maximas não podem ser tomadas em sua accepção absoluta. E todas 
ellas teem suas excepções, e este mesmo escriptor, quando acaba de 
transcrever as palavras de Cooley, diz: 

"O principio assim absolutamente formulado por Oooley está 
sujeito a importantes excepções, que po·ssam apparecer no terreno 
pratico." ;,. 11 , 

E elle passa a enumerar as excepções. Eu chamo a attenção da 
Oamara para uma das excepções, é o caso Field v. Clarck. Como os 
meus collegas sabem, uma questão affecta ao Tribunal t oma •sempre 
o nome dos dons antagonistas. 

Esta foi uma votação, em 1910, sobre tarifa, votação que compre-
hendeu a seguinte autorização : 

"Que o Presidente da Republica ficou ,autorizado a prohibir a 
entrada livre de productos, como assucar, mel, café, chá de outros 
paizes, quando e.stes quizessem tributar productos americanos" ; , elle, 
Pl'esidente da Repubhca, ficava autorizado a não eonsentir na entrada 
livre, sem t ributo. 

Até então os productos eram entrados livremente. Quero que o meu 
pensamento fique bem claro. E'sses productos eram, entrado·s livre-
mente, não pagavam imposto. 

O Presidente da Republica ficou autorizado a tributar, a fixar 
a cifra ·do impo.sto aduaneiro para esses productos, em relação aos 
paizes que tributassem os productos amerieanos. Não concebo auto-
rização mais escandalosa em face .do liberalismo brazileiro, em face 
do constitucionalismo do Sr. Ruy Barbosa, por que aqui foi investide 
o Presidente da Republica da faculdade de tributar e fixar a cifra, 
em moeda, dos productos taes e taes, etc. 

Fez-·se autorização. Os interessados, feridos por esta autorização, 
levaram o caso ao Tribunal. Aqui está a sentença. O Twibunal não 
julgou inconstitucional. E' intere.ssante o final da sentença, pau a 

qual chamo a attenção dos meus illustl'es collegas. 'Ü final da sentença 
é este : "a verdadeira disti11>cção entl·e a delegação do poder de fazer 
a lei, que naturalmente envolve uma diacreção efll relação áquella que 
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ella deve ser e ·ás autoridades a que se confere a sua execução, ha 
uma profunda differença". No primeiro ca.so, ha delegação; no se-
gundo caso, não ha delegação. Logo, a .Oôrte Americana ~ulgou ·que o 
Congresso Americano autorizando o Presi·dente da Republica a 'l~ro
hibir a entrada livre de alguns productos, taxando esses productos, 

· não •houve delegação de poderes. Cousa melhor. Acabamos de vêr que 
este escriptor citou a Dpiniã0 de Cooley. Go.oley é tido e havido como 
um e&criptor classico, as suas obras são admiraveis, os seus livros são 
citado·s nos textos das sentenGas americanas. Considero mesmo que, 
na segunda metade do ·seculo XIX, ainda não appareceu commentador 
que lhe excedesse, como ainda não appareceu na primeira metade deste 

seculo commentador que se iguale a 'Story. Vamos vêr o que diz 
Cooley. Diz Cooley, sustentando a sua opinião : "Nenhum corpo legis-
lativ0 deve delegar a outro suas fun-cções, etc., etc." Mas esses prin-
cípios teem excepção, e essas excepções são as seguintes: uma dellas, 
por exemplo, é o acto do Congresso, suspendendo o privilegio do direito 
de habeas-corpus. E' um caso excepcional ·que se devia dar como uma 
delep:aGão da funcção le.,g-islativa ao E xecmtivo." 

E' Cooley quem o ·diz . Logo, não é sómente o parl amentar brazi-
leiro, o Sr. Antonio Azeredo, que ·commetteu o grave erro, na opinião 
do nobre Deputado, de autorizar o Presidente da Republica a suspen-
der o .sitio quando julgasse conveniente. Acabamos de vêr que i sto 
é dos nossos . precedentes; e inspira-se e basea-se no•s conselhos, nas 
opiniões d:os mais notaveis commenta:dores americano·s. · 

"Eu podia, Sr. P residente, ·de,senvolver ·com mais larg-ueza o assum-
pto, mas não gosto de abusar da attenção dos meus collega-s . . . (não 
apo1iaifos), limitando:me a estas pequenas considerações e pedindo 
lic-ença para dizer que ouço .sempre o meu nob1·e collega, o Sr. Mau-
ricio de La·cerda, em seus bellissimos discursos, purque eu não perco 
occasião, na idade .em que estou, na qual, como diz '8-hakespeare, já ·se 
tem o.s olhos voltados para o anoitecer,, não perco occasião de a-dmirai-o. 

O SR. MAURICIO DE LAcERDA - Muito obrigado a V. Ex. 
O SR. FELISIIELLO FREIRE- Em dous annos de vida parlamenta r . 

S. E'x. fez cousas ·que realmente admiram. Em um do·s a.rtigos por 
mim e•scriptos, em meu jornal, disse que, em poucos annos, o nobre 
Deput.a·do pelo Rio de Janeiro seria uma força parlamenbn· ineguala· 
vel, capaz de fazer o que Bernardo Pereira de Vascon-cellos fez na 
regencia e no fim do primeiro Imperio. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - V. Ex. é sempre muito bondoso 
paTa com o seu collega. 

O SR. FELISBELLO FREIRE - Não é lisonja. Lamento que o meu 
illustre collega se impTessione com a .situação política do momento, 
devendo meClitar em um ponto grave e importante. Nós caminhamos 
para uma situação em que ê. impossível haver governo; si a,s causas 
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de dissolução política e socia1 continuarem a a;gir chegaremos a um 
momento que ninguem poderá governar no Brazil. 

A ·questão do estado de sitio póde-'Se dizer que se resume na se-
guinte fórmula do historiador: os estados ·de sitio teem sido decretados 
pelos excessos partidarios.' (IA poiados.) São a:s opposiç,ões que ~rovo
mim e perturbam a ordem, perturbação da 01·dem que po.de assumn um 
cara-ct-er gravíssimo send·o o Presid-ente· <Jbrigado, em nome elas fl,m-
cções do seu caTgo, ' a enfrentar a ·situação e a recorrer á medida ex-
trema de itio. 

o SR. MAURICIO' DE LACERDA- 'Neste caso, 'nouve uma excepção a 
esta regra. E~cepcionalmente não foram as opposições ·que provocaram 
a perturbação .da ordem, foi o ·proprio GoveTno. 

O ·SR. FELISBELLO FREIRE - Meu caro collega, eu estou ne.sta 
Casa desde os primeiros dias da Constituinte, com pequenos interva1-
los, e posso informar que os estados ·de sitio decretados pelos Presiden-
tés da Republica teem ·sido motivados só e só 'Pela paixão partidaTia 
da opposição. (Apoia.dms .) 

O SR. MAtrRICIO DE LACERDA- Eu não contestei, apena.s disse que 
send·o essa a regra, para confirmai-a o preeente estado de sitio é exce-
pção: este em lagar de ser provocado por desor:dens da opposição o é 
pelas desordens do Governo ! 

O SR. FELISBELLO FREIRE - Queira me ouvir um pouco. Tinha 
muita razão o Sr. Ruy Barbo.sa quando discutindo o estado de sitio 
pedido pelo Dr. Prudente de Moraes, dizia: Esta é uma ca.deia ex-
tensa, cujo primeiro élo está lJ.O facto do Marechal F loriano, no mo.: 
menta da successão· não estar presente ao acto, parecendo assim que 
um sentimento de mal estar e de desprezo dominava o Presidente ·que 
sahia em relação ao Presidente que entrava ; parece que i sso traçou 
um pTogramma aos amigos d:o Uarechal Floriano para serem adver-
saTios int:ran3igentes do Presidente Mor aes e, o ·que vimos? Levan-
tou~se uma opposição .séria ao Presidente MoTaes, que terminou, como? 
Pela .scena dolorosa do Arsenal de Guerra. 

O SR. R.~PHAEL PINHIRO - A la.tere das opposições formam-se 
elementos, ·sem a Tesponsabilidade dellas, mas por ellas animadas. 

O SR. FELISBELLO FREIRE - São factos de hontem e os deixo de . 
citar porque meu amigo os sabe. Veja o que fez o jacobinismo nas ruas 
desta cidade. Veja o incendio da G.a.zeba dla 'Ilp,rdJe,, cujas labaredas 
chegaram á tone da igreja de S. Francisco. Pois bem, são élos de uma 
mesma cadeia que determinava novas tentativas e assaltos. Agora são 
élos de uma cadeia que começa quando? e terminara como? Terminara 
com a reunião do Olub Militar? 

O SR. l.huRimo DE LACERDA - Começar a quando ? 
O SR. FELISBELLO FREIRE - Sejamos um pouco psychologos dos 

acontecimentos :. não retiremos ·pequenos factos para, deiJtar todo o 
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resto. Qual era a si tuação do paiz quando o Marechal H ermes assumiu 
o Governo? E' que no setimo dia a marinhagem ·aublevou~se apossan-
do-sf: de grandes machinas de guerra para lançar em uma phase de 
verdadeira agonia a cidade do Rio de Janeiro e o seu milhão de habi-
tantes que sentiam a •sua vida, a sua propriedade e a sua honra, entre-
gues á ganancia de semelhantes animae.s .. . 

Começou a·asim V. E x. Lembra-se? Eis o primeiro élo da cadeia. 
Qual foi o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto? 
O ora-dor dispensa de analysar para não offender ao meu par-

ticular e honrado amigo. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - V. Ex. podia, sem, querer offen-

der-me, fazer o historico. 
O SR. F ELISBELLO FREIRE - A origem foi devida a uma obstru-

cção parlamentar sem exemplo no mund'o. 
O nobre Deputado lembra-se que a obstrucção parlamentar desta 

Casa ·chegou á verdadeira esterilidade. P ara termos orçamento foi 
pre<'iso que? Uma ·aubscripç.ão em que os amigos do Governo estavam 
resolvidos a abandonar o Con,q;resso e entregar a d:i ctadura financeira 
·~o P residente da Republica. E ra um acto de patriotismo. E eu posso 
citar mesmo o acto da Allemanha em 1874. 

O SR. M AURICIO· DE LACERDA - O que não se podia fazer era 
empregar o processo de ·que se lançou mão, na formação da Mesa, e 
compoaição da Camara, para resolver um -caso partidario do Mare-
chal Hermes. 

O SR. FELISBELLO FREIRE - Meu illustre amigo, o .caso não deve 
ser tomado assim. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - V. Ex. lembra um -e eu lemb1·o 
outro . E stamos f azendo historia. 

O SR. FELISBELLO FRE'lRE - Então me ca'lo. P ediria que fizesse 
a psy~chologia de uma época do seu começo ao fim. Por·que, supponha 
V . E x., que em 1855, quando os elementoa de desord\3m -ela Re~?;encia, 
os elementos dissolventes tinham clesa,pparecido e que se organizar am. 
dous partidos que vieram do I mperio com a sua quéd!a, em que o prin-
cipio da disciplina militar eTa observ.ado como um. principio relig;o5o. 
em 1855, (e eu tomo este anuo com'o prova da di 'ciplina e obecliencia 
militar), su pponha que na:quella occasião se reunis.se um Olub Milita r 
para discutir politica, pant dizer si o ~?;Ovemador tal é legal ou legi-
timo ou que se deve f azer isso ou a·quillo. 

A opinião publica, no tempo de U ruguay. que diria de nós? Que 
est;avamos nos preatando aos con-ceitos os mais desfavoraveis ao estran-
geno. 

Meu :collega, permit'ta aue ll1e conte um facto que li, em uma 
carta. Quando o Almirante W andenkolk armou os navios mer-cantes 
e:p1 guerra e qmz apoqerar-~ qo Rio Gra·n,de do Sul, bombal.'deando 
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Porto Alegre, sendo preso eni flagrante pelo Republica, um dos :nossos 
va.sos de- guerra, um almirante allemão, lendo a noticia por tele-
gramma, perguntou a um doa nossos militares .que lá estava, em com-
missão de construcção de vaso de guerra : Almirante, já foi fuzilado o 
Almirante W andenkolk? A resposta que teve era que Ruy Barbosa 
impetrava habeas-corpus no ·Supremo Tribunal . . . 

O .SR. MAURICIO DE LACERDR - V . Ex. tem razão: muito alar-
mado ando eu -com a collaboração do Governo no Club Militar e com 
a associação aos revoltosos da Armada ·capitane·ados peloa ex-almirante 
João Oandido. ' · d · • : 1H~ Ji'!t: i "f: 

Isto é gue dissolve a disciplina e impossibilita governar. 
,O SR. FELISBELLO FREIRE - Ainda agora, meu caro collega, que 

estamos assistindo? A imprensa não quer a liberdade de imprensa. 
E'' um velho jornalista de 32 annos que falla, pouco ,se impor-

tando que amanhã seja tangido a pão ou como entende1·em. 
A imprensa chegou não á liberdade de improosa, mas a um ver-

dadeiro licenciamento de i'mprensa. 
Orgãos ela opinião, orgãos que dev-em g11iar um paiz como este, 

de 86 % de analphabetos, oa jornaes devem ser zelosos no cumprimento 
do seu essencial dever, .que é o de ensinar, de cultuar: a imprensa é o 
livro do dia, e não se escrevem livros para fazer porno.graphia., escre-
vem-se para cultivar, ensinar, e esta é a missão da imprensa. (Mvlv't!o 
bem.) · · · ~:·! O'<Phwr."l~~ 

ü SR. RAPHAEL ·PINHEIRO - V. Ex. está fallando ainda pela 
ve1ha cartilha, em ·que a imprensa era sa·cerdocio; hoje ·é ·COmmercio. 

O ·SR. MAURICIO DE LACERDA - Apoiado; commercio de prata . . . 
O SR. FELISBELLO .FREIRE - Antes de vir fallar sobre este assum-

pto, dediquei-me a lêr um proiecto regulando a liberdade de imprensa, 
apresentado por um patrí-cio de V . Ex. ( ref'.e1·ifndo-se ao Sr. Deptd(ulJo 
Mauri.cio de Lacerda ), o qual merece os maiores elogios do humild'e 
ora.dor, de toda a opinião do tempo e daquelle.s que o conhec~ram de 
perto - o Sr. Joaquim Leclo, que nesta O amara fez, talvez, a mais 
notavel figura no Parlamento do primeiro I mperio. Foi elle autor de 
um pro.jecto sobre a liberdade de imprensa. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Regulando, não reprimindo. 
O SR. FELISBELLO FREIRE - Reprimindo, não. Mas, peço ao nobre 

colle.g-a que o leia, nue proceda a uma leituTa desse projecto, para vêr 
a differença daquella imprensa para a de hoje. 

O Supremo 'Tiribunal Federal, depois de dilatar o habe.as-oo1·jJU~, 
pal'a chegar a pro'te~er um reconhecimento de poderes nos corpos 
electivos; e, agora, dilata ainda mais o -conceito do habeas-corpws, vae 
até a imprensa, para garantü~lhe o direito de reproducção das opi-
niões dos Deputad·os na tribuna. I sto ae1•á tudo, menos hab'eas-corp'tts. 

O SR. RAPIÍAEL PINHEIRO - Foi mais longe. · 
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O SR. J.l!i:AuRrcw DE LACERDA dJá outro aparte . . 
O SR. FELISBELLO FREIRE - E' por isso mesmo que eu, que GOl-

laboro na imp1·en.sa .ha: trinta annos, sou o p1·imeiro a respt:itar os seus 
direitos de independencia, achando lamentaveis factos como o que se 
deu .no Pará. 

Desejava ·que a imprensa do meu paiz cumprisse melhor do que 
faz os seus deveres de orgão de educação. 

Nós cam,inhamos para uma situação em que o Governo é im-
possível. Acho que só ha um problema na Republica: não é tratar 
de tarifas, nem de ·cousa nenhuma, é collocar a Nação dentro do seu 
leito real e verdadeiro. (Muito bem.) 

Quando appamcer um Presidente da Republica que ligue pouca 
importancia á propria vida (porque poderá ser victima do seu patrio-
tismo), que Ghegue a ponto de coTrigir a administração, a Magistra-
tura, o Exercito e tanto quanto possível a propr.ia orga·nização so·cial, 
que está em profunda crise, es~e homem terá os meus maiore.s elogios. 

O SR. RAPRAEL PINHEIRO - Será o nosso Lincoln, que aind-a não 
tivemos. 

O .SR. FELISBELLO FREIRE - Nós ·caminhamos para uma dissolução 
completa e absoluta. 

Quando tive a honra de ·ser Ministro do ·Marechal Floriàno, isso 
talvez ha vinte anno,s, já aquelle grande homem, ·cuja característica 
perspicacia era genial, disse-me um dia: 

"Dr. Felisbello, si os seus con-eligionarios republicanos não derem 
muita attenção ás causas da dissolução politicfu •que ,se accum,ulam e 
~-tlja. existencia eu ainto ao longe, não será a Republica, mas o propri0 
paiz que estará perdido." 

Dest' arte, eu faço um appello ao n Ç>bre collega da opposição, para 
que seja opposicioni.sta parlamentar, mas olhe tpara esse lado da ·situa-
clie do paiz, em beneficio do proprio paiz. (Mwilto bemJ· muito bern. 
O onador é cump1·imentaào.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. FELISBELLO FREIRE, N'Ü SEU 
DISCURSO 

( T1·echo de 71/Jm .w·Bigo do 81'. Jlosé do Ptat11orJi11Jio) 

• o o • • o o o o • o I • • o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o , o o • o o o • o • • • • • 0 0 ~ 0 • 0 • • .• 0 0 0 

"Porque é preciso que se ·saiba só o Sr. Ruy BaTbosa é justo, 
.só o :Sr. Ruy Barbosa é santo, só o Sr. Ruy Barbosa é grande 
•por todos os seculos dos seculos. 

O seu nome louvam os amigos e deante delle tremem as po-
testades, obumbradas pela majesta·de da .sua coherencia. 
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São burlescas as virtudes que S. Ex. não sagra com o oleo da 
lampada do seu gabinete de trabalho. 

Todas as intenções ·são peccaminosa.s, desde que não as redima 
elo peccado original cl'a nossa origem republicana a tinta baptismal 
da penna de S. Ex." 

• • • • · • • o. o. o •• • •• •• •• ••••••••••••••••••••• •• •• • •••• •• • o o •• o 

"O Sr. Ruy Barbosa precisava de executar o Sr. Prudente 
de Moraes, este era o preço da sua nova populaTiclade, com os 
competentes "apo.iado.s" d'o ST. Pinheiro Machado. 

Que havi a de fazer sinão submetter-se á exigencia de apre-
sentar o Sr. Pm.dente de Moraes como réo? 

Não convinha ser o aocusador de ind:bciados no assassinato 
do immortal Carlos Ma.chado Bittencourt: amiza.de antiga e col-
leguismo, escrupulos de coração o impediam. 

T al interclicto, porém, não -se dava quanto ao Sr. Prudente 
de Moraes. Que mal faz/ accus3 r a victima? Deante da historia, 
para ser apreciado o Sr. Ruy Barbosa j.& havia dons testemunhos 
- o do seu apoio a }.ilartinho Campos, ao ministerio da canôa, e a 
sua legislação financeira. 

Agora ha este terceiro - esconder na·s immunidades parla-
mentares o punhal do assassino e, emquanto deixa ás moscas o 
sangue de um martyr, esquadrinha argumentos para acobertar 
·com a Constituição réos j:á innocenta-doa. 

E :bsto em nome de .sua fé e de sua cultura jurídica. 
Nessa traged i a de 5 de novembro só houve um criminoso: 

o Sr. Prudente de· Moraes, que violou a Constituição." 

O Sr. Mauricio. de La·cerda (*) Ha momentos em que as nações 
não precisam tanto de especular doutrinas, quanto de, dentro do terreno 
dos factos, defender e assegurar , por instincto, como disse o nobre 
collega ·que me preoedeu na tribuna, eminente professor Sr. Felisbello 
FTeire, por instincto de ·conservação propria, assegurar o uso, o exer-
ci-cio e a existencia dessas dout r inâs, em uma semi-consciencia, que 

eu chamarei a comprehensão intui tiva das massas, a crysta llização 
dellas no tempo. ' 

Sr. P re.sidente, era justo que, ao tempo de Floriano, ao tempo de 
Prudente de Moraes, ao tempo de Campos Salle.s, ainda mesmo ao 
tempo de Rodrigues Alves, o ultimo eatadio da primeira época da 
Republica, se discutisse a natureza do estado de sitio , a sua existencia 
e Fmite.s, attribuições que ·competiam a cada um dos poderes na vigen . 
cia desse estado de suspensão de garantias constitucionaes. 

(*) Este disc.urso não lf'Q i reviSto p~I o omçJÇr, 
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:Mas, actualmente, fallar em que o Poder Executivo poasa enem·-
cerm: o pen<Jamento pela liberdade de impren.sa to1hida, violar a lib\:lr-
dade individual, brutalmente esmagar todos os direitos e díminuir 
todos os concidadãos da putrida atmosphera das condescend·encias que 
a subalternização das eneJ'lgias vae fazendo florir aos pés d-o dictado~· , 
é querer, ST. Presidente, depois das conquistas jurídicas sobre as le1s 
que regulam o trabalho livre de cada um, defender e pwgar, como 
ic1éa excellente, excelsa e immorredoura a do trabalho escravo, por 
produzir mais com menor ,sa,crificio para o capital. 

Não são as Tazões de utilidade presente, não são só as razõea de 
utilid·ade pratica e. politiea de uma medida daquellas que devem ser 
meditadas pelos legisladores e pelo GoveTno, ao emanar um acto, ao 
baixar um decreto como este da suspensão das garantias constitucio-
naes. 

V. Ex. sabe, Sr. Presidente, que a regra firmada pelo meu, emi-
nente me-stre, .Sr. Felisbello Freire, de que tod~os os estados de sitio 
foram pTovoca-dos por movimentos .sediciosos de paixõea partidarias 
localiza-das nas tentativas subalternas d~.s opposições incontidas .. . 

O SR. FELISBELLO FREIRE - E' o faoto de nossa histoTia parla-
mentar. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - ... .será uma regra, gloriosamente 
confirmada, de a-ccôrdo com os aphorisinos· que con.stituirarn a Tegra 
e dizeres de sua vida e existencia, pela excepção do presente, pelas 
agitações partidariaa da opposição, mas pelas tentativas audazes dos 
Governos insoffridos, que desejam se apoderar dos balüartes politieos 
que a opposição tem, nos Estados. garantidos pelo exercício do poder 
mais legitimamente constitucional do que a União. 

Veja V . Ex., e queira a Casa vêr a pa,ciencia, porque o assumpto 
do, sitio se vae tomando fati~ante, de Tecapitular commigo o que foi 
a posiQão do Presidente da Republi-ca, que ·ae attribue a posição de 
aggredir para nos desfechar o e.spadagão sobre a cabeça, quando S. Ex. 
se fez cabo eleitoral do Partido Republicano Conservador, e, nas aven-
turas desse partido, umas ·.sangrentas, outras in-confes.saveis, na Tecon-
quista elo poder perdido nos Estados, pelo voto expresao e pelo Tepudio 
eleitoral do.s seus con'Cidadãos, o Sr. Preaidente da Republica enviava 
e reduzia a sua maioria no Parlamento, os seus cama1·adas de classe, 
os sem concidadãos e partidarios, a méros in.strumentos da politicagem 
infernal, peln seu grande tutor do morro da Graça, e investia, um 
pór um, dos Estados, uma por uma d.as posições antes occupadas pelos 
•aeus adversarios-? 

Pois não foi oriundo .de um movimento de inconcebível compre-
·hensão constitucional, dos .seus deveres de Presidente da Republica, 
•que o Cong-resso se subdividiu e seu ;pl'O·prio partido ·ae scindiu, para 
il'esistir á ·força á sua vontade um p_e.ssoal, que ficou, na imposiÇão 
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de um succesaor ·que fosse a continuação desse regimen de flagrante 
.immoralismo político, qlte elle implantou com o seu alliaelo Pinheiro 
JYia<~hado ? 

Pois não foi o Sr. Pre.sidente ela Republica quem separou os polí-
ticos, divergi•u a sua bancada, scindiu o :aeu paTtido pelo seu capricho 
ele impô r á Nação um candidato que ella Tepudiava e repudiou solemne,-
omente, no gesto de Bello Horizonte, proclamado em todos os recantos 
dâ terra brazileira? 

Pois não foi o Sr. Presidente da Republica que implantou o.s pri-
meiros germens da desordem, da anarchia, da ambição politiqueira nos 
trabalhos do Congresao, solicitando dos seus amigo.s da maioria a este-
:rilização, a parada, a obstmcção d'o primeiro trabaTho da sessão pas-
sada, impedindo que o Congn·esso fun-ccionasse, nos seus dons corpos, 
.Senado e Camara, mutilando a Camara para impedil-a até de ter uma 
rcabeça dirigente, o seu Presidente? 

Não foi o Sr. Presidente da Republica que cabalou algumas con, 
"Sciencias, dobrou alguma:.;; cervizes, curvou algumas espinhas, resis-
tentes ao mando, ao desejo, ao caprioho político do Sr. Pinheiro Ma-
chado, peJ:as mãos do Poder Executivo? 

Não foram esse.s primeiros gestos exemplos, :aementes ele anarchia, 
de des01·dem, de incomprehensão do regimen -constitucional brazileiTo, 
•que começaram a .semear no seio do povo as desorientações, as desoT-
rdens, as anarchia·;;, que o Sr. Presidente da Republi·ca, agora, toma 
para pretexto. dos seus estados de sitio? 

Não foi o Sr. Presidente da Republica, que, depois de ter assim 
•a.gitado e perturbado a opinião política e ·conturbado a existencia 
partidaria da Republica, foi dar as mãos aos planos sinistros e secretos 
·do partido, cujo fraccionamento elle provocou e cuja maioria foi 
feita pela revolta de .seus a-ctos officiaes do Governo; que foi, ST. Pre-
sidente, até dar mão ás investida:a ·criminosas desse pm'tido, mandando 
emisaarios ao Governador da Bahia, para forçar o illustre Presidente 
Seabra adherir á candidatura ·Pinheiro? 

Não foi o Sr. Pre.sidente da Republi.ca que mandou o seu official 
de gabinete ao Presidente do Estado do Rio, intimai-o a se definir 
pela candidatura Pinheiro Machado, rem o que se declararia inimigo 
da situação fluminense, a que não 'daTia nem pão nem agua? 

Não foi o Sr. Presidente da Republica quem mandou a Pernam-
·buco o seu emisaario, o seu particular amigo, o Sr. Cunha Vasconcello.s, 
afim de cabalar a vontade e .a adhesão do General Dantas Baneto? 

Não foi o .Sr. Presidente da Republica quem mandou ao E stado 
de S. Paulo, pTopostas para amollecel' a resistencia do.s briosos pau-
.Jiatas á candidatura Pinheiro? • 

Pois não foi o Sr. Presidente d'a Republica ·quem estabeleceu 
desde logo, o sitio aos mineÍl·os, e não di,sseram, os amigos do Sr. Pi-
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nheirà Machado que o Sr. Presidente da Republica era avês~o a todos 
os conselhos do Sr. Pinheiro, para não hostilizar Minas, o que preci-
pitaria a scisão, deixando de formar a r:minor~a ao lado do Govern_o, 
porque queria um romp1mento com eases trahidores (era a expressao 
do ·Sr. Presidente da Republica), que lhe faltaram, na hora solemne, 
aos compromissos políticos~ · 

Pois não foi o Sr. Presidente da Republica que começou a dar 
·á Nação esses exemplos de falta de .compostura no seu cargo, de ne.u-
tralidade no exercicÍo do seu poder, de serenidade no.s decretos do seu 
mando e do ·aeu Governo~ 

E então, e de que se queixa o <81;. Presidente ela Republica ~ 
Q~eixa-se de que os elementos de desordem se hajam Teaccendid·o 

no animo das classe,s militares. 
O SR. CuNHA E VASCONCELLOS - V. Ex. é injusto, o Sr. Freai-

dente da Republica mani:Jém, hoje, a mesma serenidade que mantinha 
hontem, quando V. Ex. estava a seu lado. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Sr. Presidente, eu devo apanhar o 
·aparte de Sr. Cunha e Vasconcellos, para ·deixar, uma vez por todas, 
liquidada e.ssa questão de mudança de lado. . 

Sr. Presidente, nóa, os que fieámos com o hermismo, que tinha-
mos a secreta esperança ·de que o ·Sr. Presidente ela Republica rom-
pesse com o pinheirismo, segundo promessa que não ~ssava de fazer 
a seua amigos pessoaes. . . · 

O SR. EDUARDO SABOYA - E'ntão, está pagando o preço da sua 
lealdade. 

O SR. CuNHA E VAsCONCELLOS - Nunca o ouvi fazer esga decla-
ração. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - ... e, como soldados das fi leiras 
e soldados eleitoraes da sua eleição . . . 

O SR. CuNHA E VAscoNCELLOs - Nóa tocl'os íamos ao morro da 
.Graça. 

O SR. :NlAuRICIO' DE LACERDA - Nós todos, não. 
O SR. CuNHA E VASCONCELLOS - V. Ex. não ia, mas nos umos. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - V. Ex. sabe que, mesmo exercendo 

·a funcção de official de gabinete do Sr. Presidente. da Re.publica, 
nunoo, em dia nenhum, transpuz as portas do Sr. Pinheiro. Só duas 
vezea, tive a honra insigne de tratar ·com esse eminente chefe repu-
.blicano, uma foi, e disso são testemunhas os Srs. Deputados Fonseca 
Herme.s e Garção Stockler, quando, em commisaão da Oamara, fui 
cumprimentar o meu particular amigo, Ministro Portuguez, Sr. Ber-
nardino Machado, na pas•sagem do anniversal'Ío da proclamação da 
Republica Portugueza, a 5 de outubro; outra, foi no dia 1 o de janeiro, 
quando o Sr. General Caetano de Faria, cel'cado de todos os officiaes da 
guarnição do Rio de J .aneiro, .concitava o Sr. Marechal Hermes a aban-



d:onar os corrilho•a políticos que procuravam ·governar em seu nomé 
e ir pelo caminho da lei, em sua marcha clarea·da pelas forças armadas. 

UM SR. DEPUTADO - Concitava a não se impreasionar com os 
manejos dos politiqueiros e não a abandonar. 

O.SR. MAURício DE LACERDA- Não fui eu quem deixou o Mare-
chal. üomo. e por que · nós, os estudantes, vó.s, os políticos, elles, os 
militarea, levantaram a candidatura do actual Presidente~ L€vantaram 
contra o empolgamento de um syndicato político, que explorava a 
Republica, syndica:to político que continúa, em todas as suas persona- . 
lidades representativas, a viver ao lado do Sr. ·P.resid~mte da Repu-
·blica; levantaram, contra o ·apoderamento, dos Estad:oa, de algumas 
.olygar'chias minazes, · conoedoras e outras até a·ccusadas de graves cri-
mes de latrocínio do The.souro dos •aeus Estad'os, e' attentados dos mais 
vergonhosos contra a libe;dade e a honra dos .seus concida•dãm3. 

V. Ex. deve estar lembrado que, no dia do a.nniversario do Sr. Pre-
sidente da Republica, o official do Exercito que lhe leu o discurso, que 
foi o ponto de partida •da sua candidatura, dizia bem claro que a •.:ma 
candi,9.atura era uma candidatura, como fôm., mais tarde, a do S.r. Gene-
ral Dantas Barreto, apoiada por V. Ex., a do Coro-nel Franco Rabello, a 
do Sr. Clodoaldo da Fonseca, e a do :Sr. Seabra, um cand~dato salvador; 
•O primeiro salvador foi o .Sr.' Marechal Hermes. Então, eu não sabia 
que, em outros paizes, ·Como na Argentina, tambem houve coroneis e 
generaes salvadorea que empunharam sua.s espadas para servir á 
·Patria, e, no fim fizeram dessas espadas simplesmente o sceptro do 
·seu partido, partil-am o gume ·ás sua·a laminas, que deviam cortar os 
-abusos, e embotaTam as suas espadas no peito de seus proprios amigoa, 
depois ·de não terem a coragem precisa de ir extir·par vícios no peito 
doa inimigos da Republica. · · 

Pois não foi -o Sr. Marechal Hermes .da Fonseca, Sr. Presidente, 
·que, depois de ter 'derrubad:o, a ferro e · a fogo, as varias olygarchias, 
.dando a sua contribuição e ' collaboração a essas revoluções eataduaes, 
;veio a separar-se de nós, tornando injusta a sua obra, inutil e até. des-
prezivel, por ser insincera, procurand:o repôr, nesses mesmos Estados, a·a 
olygarchias que derrubar~ a tiros de canhão e a golpes de sabre~ 

Pois, então, nós, os homens .sinceros, podíamos sanccionar o abuso 
e a usurpação ... 

UM SR. DEPUTADO- Verificou-se que a emenda foi peior do que 
o soneto. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA- ... pois, então, nós os homena sin-
ceros, podiamo,s ·contemplar insensíveis a mudança inexplicavel do 
.Sr. Presidente da Republica, feita com uma rotação espiritual, inex-
p!li.cada ·em torno da pessoa, imantada por elle, que o-attrahe em todos 
os seu.s movimentos, o Sr. Pinheiro Machado? 
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O SR. ÉJuNHA E VAsco•NCELLos - Respeitou, nos Estado.s, a mani· 
festação da opinião publica. 

b SR. MAUlucro DE LACERDA- Quando o Sr. Presidente da Repu-
blica tivesse respeitado as manifestações da opinião nos Eatado.s, que 
se revoltaram para derrubar as olygarchias, como enviou ao Estado 
de Alagôas o General Olympio da Fonse.ca, com a mt3são de impedir 
que o Coronel Clodoaldo da Fonseca ·assumisse o . Governo, a ponto 
de sacrificar a vida do Tenente Brayner, que foi assassinado na praça 
publica, porque tinha se preatado a ser secretario do Chefe de Policia 
contrario ao Governo que lhe devia succeder? _ 

Como o Sr. · Presidente da Republica não mudou, quando provo-
cou,' na l'eunião do seu palacio Guanabara, um accôrdo entre o Sr. Be-
zerril, que apresentava o seu manifesto, -dizendo:..se candid:ato de 
AqueUe -que tudo póde, e o Sr. Franco Ra·bello, afim de uccommodar as 
facções dominantes? 

Então; o Sr. Presidente da Republica respeitou ahi e em Alagô·a·a 
julga-se com o direito de impedir a posse de um Governador eleito 
para empossar um governa·d01·, general, seu preposto. 

No Estado do Ceará provocou o accôrdo dos dous governadores 
que ae diziam eleitos e decide pelo arbítrio da sua espada qual dos 
dous deve assumir o Governo e isao depois de lavrar a ILCta de um 
a.cc!)rdo em que se faúam compensações, em que se fez até o magnífico 
jogo de xadrez de partido, em que cada um procurou ficar com a melhor 
posição. 

Então, o Sr. Presidente da Republica não mudou na Bahia que 
bombardeou, que se tomou pelas armas federaea para impedir que o 
Sr. Seabra não tive.sae os seus direitos postm,gados pela maioria do 
Sr. Araujo Pinho? 

Pois, então, não mudou quando fez a sua declaração de guerra 
a esse Governo, por•que o S r. Seabra resistiu ás suas imposições, de 
que foi portador o Commandante Mattos? 

J>oia então o Governo da Republica não mudou, quando interveiu 
no Estado do Rio e encastellou no poder, no dia 31 de dezembro, o 
actual Governa·dor e logo depois, quando se dá a scisão, chama para 
·Chefe ,de Policia e em seguida para Ministro da Agricultura o 
.Sr. Edwiges de· Queiroz, que era o candidato em opposição a esse 
Governador, e fez espalhar pelo <~ asseclas desse político que ia inter-
.vir, logo que encerrasse o Congresso, para depô r o Governador? 

Pois então elle não mudou, quando prometteu entregar o Governo 
do Estado ao Sr. Edwiges de QueiToz, a;quelle mesmo que declara ser 
um embusteiro, um explorado:r, um aventureiTo de situações políticas? 

Pois então o 8r. Presidente da Republica não mud:ou, quando, 
disputada a sua eleição, so.b -a presidencia· Nilo Peçanha, ati rou esta 
presidencia ao supremo abysmo da impopularidade pelo facto de ser 
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·aolidaria partidariamente com os -planos . de 'SUa candigatura, e no 
dia em que este Benador embarca para a Europa não manda senão 
um representante subalterno de su a Casa Militar ·cumprimentar o 
ex-Presidente da Republica, que deixava o territorio na.cional; des-
feiteia, calumnia, na r oda dos seus amigos, cobre de injuria.s, o hon-
rado ex-Presidente da Republica e depois dá a mão aos t rahidores 
desse ex-Presidente e apossa-,se do Estado do Rio, pelo preço final 
da facilidade da.s consciencias que se deixàm postergar pela conquista 
e posições transítoria·a na política! 

Pois, então, o Presidente da Republica não mudou? 
Como eu folgcara se pudesse estender a mão submissa á palma-

toada do honrado Deputado! _ 
O SR. CuNHA E VAsooNCELLOS - E não erraria se o affirma•s.se. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA-. Então, o Sr. Presidente da Repu-

blica não mudou quando namora o Estado de S. Paulo, depois de ter 
tramaao dentro delle, debaixo da responsabilidade do Marechal Menna 
Barreto, a intervenção; quando namora S. P aulo, a ponto de detel"-
minar as mais amargas queixas do Sr. Rodolpho Miranda e logo de-
pois, porque esta circumscripção polít ica do paiz lhe não approva um 
acto ·absurdo, de absurda tyrannia, como o sitio, vem mandai" contestai' 
as elei~ões desse Esta-do, fazendo em torno do pleito, que deve ser 
soberanamente r esolvido pela Camara, o mesmo trabalho que fez em 

. tom-o ·da eleição da Mesa? 
Poi,s, então, o Sr. Presidente da Republica não mudou? A quem 

deve elle a sua eleição ? 
A' sua classe, aos amigos da sua classe. P ara. os poliüco·s, como 

o Sr. Pinheiro Ma·chad~, o P l"esidente da Republica foi apenas uma 
e.spada .com que se fez recuar do •acenario político a candidatum, já 
cvictoriosa, d0 Sr. David Campista. Depois, o Sr. Pinheiro Machado, 
não po·dendo mais se desfazer da candidatura H ermes, abraça-se JJ.. 
ella e se diz o seu .creador, elle que, como aquelles que a combatiam, a 
condemnara como sahida dos quartei.s ! 

Então, o nobre Deputado não sabe que mui'to antes do Presidente 
da Republica ser candidato do Sr. Pinheiro Machado, o Exercito, 
pelo seu t rabalho de reorganização e pelas provas de consideração 
dadas pelo Imper a,do.r Guilherme, tivera o pensamento de o fazer 
dictador? · 

Pois, então, ,o ,nobre Deputado não sabe que elle foi, exclusiva-
mente, · unica e honrosamente, um candidato de classe ? 

O SR. CuNHA E VASCONCELLOS - O Marechal Hermes não foi 
unica e exclusivamente candidato de sua cla:ase; foi tambem de muitos 
brazileiros, entre os quaes V. Ex . ... 

9 ~R. MAURICIO DE LACERDA - Eu era um soldado •quand•o 0 
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Marechal H erme.s foi candidato e devo prestar o meu testemunho 
insuspeito. 

O SR. CuNHA E VASCONCELLOS - Fizemos a propaganda ela can-
Jidatura Hermes de que eu muito me orgulho. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Nas academias civis d'a Capital 
F ederal, onde eu gosava, pelas tradições do meu trabalho academico, 
Je largas sympathias, o, devo .confessar sem modestia, de grande pres-
tigio, me achei .só com a parte mínima dos collegas, que er a justa-
mente aquella que .prestava ao Exercito os seus· se:rviços. 

· Está presente o Dr. Leão Velloso, que foi meu professor na Aca-
demia, que, conhecendo o largo prestigio que eu gozava entre os meus 
collegas, póde attestar que depois que me fiz hermista apenas me 
encontrei com a.quelles que commigo serviam á bandeira. · 

UM 'SR. DEPUTADO - V. E x . foi um dos propagandistas da candi-
datura · Hermes e gozava de estima entre os, seus companheiros de 
campanha, tanto que foi escolhido para official de gabinete do P1·e-
údente. 

O . SR. MAURICIO DE LACERDA - Vê, portanto, a C amara, como 
mudou o Sr. Presidente da Republica. 

O 'SR. CuNHA E VASCONCELLOS - N ão foi p Presidente da Repu-
blica que mudou! 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - As idoéas capitaes do seu pro-
gramma, a morte das olygarchias que infeccionavam o regimen, a 
verdade no reconhecimento de poderes. . . a irresponsabilidade admi-
nistrativa compromettida, aqui e alli, por este ou aquelle administra-
dor publico. Tudo· isto, .Sr. Preúdente, começou de falhar nas mãos 
do Sr. Presidente da Republica. . 

Dos problemas políticos, elle faltou aos comprom,issos solemnes 
com o povo do.s Estados, que ia libertando, que deviam mais tarde 
ser entregues aos libertadores; faltou a esse compromisso solemne, e, 
elle, que se ·declarou inimigo acerrimo -das oly;garchias, só com ellas, 
dá-lhes solidaried'ade e armas, dinheiro e munições, e até o estado de 
sitio contra a Nação em peso, pau restaurar aquelles regimens, que 
elle na sua Mensagem profligara, combater a até a ultima escala, mere-
cedora .do derradeiro qualificativo. 

Vê, V. E x., .Sr. P residente, que nenhum, de nós, mudou. Com 
quem estou eu? 

E stou com as olygarchias ou com o regimen que as destruiu? 
Com quem fiquei? Eu fiquei com o Marechal Hermes, que deu o 
golpe, que esphacelóu a sua classe ou com o Exer.cito _ esphacelado? 
Com quem estou eu? Com o Marechal que prometteu o reerguimento 
da Marinha e ·depoia implantou .a indisciplina nos navios e impossi-
bilitou o commando nelles, ou estou com a Marinha que resistiu á 
amnistia? Estou com a officialidade que resistiu á amnistia. 



Onde ·estão as prorn.ess.lis do Marechal de reorganização rn.ilitar, 
de r estam· ação politica ~ Faltou á,.s prorn.essas de regeneração de costu-
mes politicos, restaur·ando as olygarchi813 que combatera e faltou ás de 
reorganização militar, logo nos primeiros dias de seu Governo, dando 
uma amnistia que é a negação de, todos os principias de dlBciplina, 
cobTindo o cad•avel' ainda quente dos bravos e heroicna offi.ciaes que 
.succumbiram na mais heroica resistencia militar que podern.os offerecer 
com orgulho ao exame e ao respeito d-o estrangeiro, como a mais nobre 
com,prehensão dos Çlevere.s militares, cobrindo o corpo desses officiae·s, 
amortalhando-os com o fazer que o Parlamento, anuustiando ,geus assas-
sinos e seus trucid·adores, lhes dessem razão. Quem mudou~ Onde está 
o Marechal Menna Barreto, commandante da prirn.eira brigada estra-
tegica ... 

O f3R. CuNHA E V ASCO'NCELLos - A arn.ni.stia foi concedida pelo 
Senado. 

O SR. MAuRICIO DE LACERDA - . .. contn quem o~ oppositores de 
sua candidatura diziam ser o comrn.andante da brigada estrategica, 
chamada eleitoral. Onde está o .Sr. Menna Baneto, derrotado peloa 
partidaTios do Sr. Pinheiro Machado, em uma eleição cheia de fraude~ 
Prisioneiro politico, só não foi porque se foragiu. 

O SR. CuNHA E V ASOONCELLOs -:- Não foi por este motivo, mas 
porque o Marechal não quiz mand'ar prendel-o. Foi um acto de gene-
rosidade do Marechal Herrn.es. 

O SR. MAuRICIO DE LACERDA - Despedido do Ministerio da 
Guerra, como o mai,s vulgar e ínfimo dos seus servidores. O Marechal 
Hel'mes di3pensou mais considerações ao Sogra, mol'domo do palacio, 
que ao Marechal Menna Bal'l'eto. 

O Sr. iPires, mordomo do palacio, ao sahir do palacio t~ve uma 
carta de despedida; e o Marechal Menna Barreto teve, ao sahir delle~ 
de escapar d-a tocaia que lhe arrn.ou uma carta de despacho. O General 
Dantas Barreto, seu Ministro da Guerra, que carrega a fama de mui-
tas culpas de seu Governo, e que, até agora, numa commovedora emo-
tividade do seu temperamento ainda não quiz hostilizar directamente 
seu camarada de armas. O General Dantas Barreto é po·ato tamberp. no 
index do seu partido, contra elle se movem medidas de hostilidade. 

O SR. CuNHA E VASCONCELLOS - Não foi o MaTechal que o pôz 
no index. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - ... é hostili:õado politicarn.ente; e 
até para reprimir as desordens no sertão .de seu Estado, o Governo 
cercêa-l'he a compra ·de armamentos. 

UM SR. DEPUTADO- E está contra o Governo, é natural isto. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA- O Estado de S. Paulo, convidado 

a dar miniatro, poTque o Marechal Hermes andara querendo seduzir 
esse Estado, com os postos de ministro na épocha d'a colligação, o 
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E stado de .S. P ·aulo, aquinhoado com o Ministro H erculano de Freitas, 
a figura mais ineverente deant.e da Constituição e tambem a m,ais 
sorridente, dean te dos costumes ..• 

O SR. CuNHA E VAscoNCELLOS - Não apoiad:o. V. Ex. é injusto. 
O SR. MAURICIO DE .LACERDA - V. Ex. vê, Sr. Preaidente, quem 

acompanhou o Presidente da Republica ~ Tambem Minas, o Hr. Wen-
cesMo teve o seu nome· arrastado pela opposição ao Sr. Ma~·echal 
Hermes por todas as Tuas da amargura; o Estado de Minas é sorratei-
ramente hostilizado pelo Sr. Presidente da Republica IlfcliS nomeações 
d·o Sr. F rancisco V alladares, nos galardoaJmentos dos directores de 
repartições publicas, e entre outras medidas de administração com que 
S. Ex. soube ferir a política sitm11cionista daquelle Estado ... 

UM SR. DEPUTADO - Fazendo verdadeiras derribadas. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA- Pois não foi o Presidente da Repu· 

blica que protestou, como candidato, n a intromissão ·do partido nos 
negocio·a publicos, . inauguTando elle mesmo na primeira crise política 
o regimen das derribadas, cujos desastrosos effeitos financeiros te~m 
se vi~to nesta .d~sa pelas acções movidas contra o Governo ~ Não foi 
o Presidente da Republica que, ao assumir a Presidencia, em visita 
ao Supremo Tri.bunal F ederal, protestou o maior a:catamento ás suas 
decisões e logo depois começava a rasgar as suas mai•s elevadas sen-
tenças? 

O SR. CuNHA E VAsCO'NCELL'Os - O P residente da Repu Dlica tem 
respeitado a.s mais absurdas sentenças. O Supremo Tribunal acaba de 
exorbitar concedendo habeM-co?·pns quando nãp é caso disto, assu-
'mindo a dictadura judiciaria. 

O SR. PRUDENTE DE :MoRAEs FILHO - A dictadura judiciaria é 
uma phrase. 

O SR., CuNHA E VASCONCELLOS - Não apoiado; é uma verdade. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - Não foi o Sr. Presidente da Repu-

blica que associou ao exercício do mandato de Chefe do Estado as 
aventuras do mandato de chefe do partido~ Não foi elle que se entre-
gou como soldado raso ás fileiras do Partid'o Republicano Oonser-
viÍdor do Sr. P inheiro Machado, numa .sala ·do sobrado do JoH I/{J)l db 
Bmzil ~ Quantas vezes o Presidente da Republica não ouviu os conse-
lhos, a concitação, j,á não d•igo ·da sua classe, dos seus amigos, ma-s 
da ·sua propria família para retroceder do caminho que tomava, afim 
de não investir contra o peito daquelles a quem elle devia, como premio 
de gratidão inapagavel, o estar no poder, e sobretudo usar daquella 
faculdade de mandar p a11a aqui os seus amigos dizerem •que eu o aban-
donara, quando elk deixou-me de braços dados com o seu filho Mario 
Hermes, cuja dedicação pessoal a S. E x., á sua política, a toda a sua 
classe, ·devia collocaT-me acima destas injurias ; o.s seus amigoa não 
deviam distinguir entre o Deputado do Estado do Rio, que não é filho 
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do :Presidente díll Republica, e -o filho do Sr. Presidente da Republica ?. 
Porque só a n;im se d,iz · que eu, por ter sido offici·al de gabinete, 
abandonei o Sr. Marechal Hermes, quando outro que foi sempre o seu 
ajudante de ordens, _ que é seu filho, veiu com -os mesmos primordios, 

. com as mesmas aspÍl;ações . .. e de accôrdo -com os mesmos precedentes 
e .Primordios fomos ·ambos ju.ntos e · colligados contra o.s desvario~ e 
transvias de seu honrado pae. ( M~~ito be1n.) 

Por que, Sr. Presidente, os amigos actuaes do Sr. Marechal Her-
mes .. . 

O SR. OuNIIA E V MlCONCELLOS - Actuaes de hontem e de sempre. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - ... não dizem que tambem o aban-

donou o Sr. JYfario Hermes? 
Porque temem a volta do f ilho prodigo. A Bíblia é um largo 

exemplo de estudo da alma humana, e todas as suas fabulas revestem 
um caracter_ de eternidade que está muito acima do juizo ephemero 
dos homens políticos; a fabula do filho prodigo mtrata um trecho, 
um estagio da alma humana e assim como se póde achar Ohristo entre 
ladrões, tambem se póde dar o caso do filho prodigo l'etornado á casa 
paterna para o qual se abate sempre o melhor vitello. Ainanhã, pas-
sada a borra.sca, volta·da a paz poderá retornar como filho prodigo 
ao seio paterno ·o Deputado Mario Hermes, momentaneamente afas-
tado por motivos políticos. O Deputad'o Mauricio de Lacerda, desli-
gado de todos os laços de parentesco e de sangue e com a senha política 
introduzida llO'S laços de amizade, não poder·á retornar e é, portanto, 
a elle que se devem dirigir as aggressõe.s, poupando-·se neste retorneio 
de espada, na esgrima das aggressões, o peito sagrado do filho de .S. Ex. 

UM SR. DEPUTADO- Não apoiado, eu já ,affirmei nesta Casa que 
o fi lho prodigo póde voltar, mas depois de ter errado. 

UM SR:. DEPUTADO - E elle nunca faltou o respeito ao seu digno 
pae. (A pomdos J . apa1'tes.) 

O SR. MAuRroro DE LACERDA - N unca faltei o respeito pessoal ao 
Marechal Hermes. Quando tive •a sp.a amizade a honrei como ninguem, 
nunca disputei o preço de minha estima por posições politicas e apro-
veito o momento para responder a um aparte do nobre Deputado por 
Pernambuco, quançlo, se referia á minha posição de official de g%bi; 
nete de S. Ex. O honrado Deputado sabe que o Marechal Hermes trazia 
composto ela Europa o seu Ministerio. Nelle vinha o nome elo Sr. Ama-
rilio de Vasconcellos, sobr·e o. qua l se deu a primeim ·brusca e-inexpli-
cavel mudança e que elle forçara a abandonar os seus interesses, arran-
cando-lhe o compromisso decorrente da mais intangível amizm.de e 
laços de parente,sco e de sangue, a promessa de ser seu ministro. Vem 
par-a o Brazil com os nomes de seu Mini-sterio, e a trama, as. tricas 
politicas atiraram sobre o Sr . .Amarillo ó epitheto de monarchista, e 0 
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.Presidente da Republica abandona o seu cunhado que foi, em •aua vida, 
o seu verdadeiro pae e verdadeiro tutor. 

Fçi quando o Sr. Presidente da Republica trouxe o seu MiuiR-
terio ass'im composto . .. 

O SR. CuNHA E VASCONCELLOS - Não era definitivo. 
O SR. MA·URICIO DE LACERD~ - Sim, nada é definitivo elo Lvdo de 

lá, tudo é mutavel . .. :Th1:as V. Ex. vae vêr que era pelas proprias pala-
vras do Sr. Presidente da Republica o esçolhiclo. Tro1L'i:e ·aa Europa 
o Sr. P residente da Republica varios· nomes de ministros. · Afastei-me 
de proposito da sua casa neste momento em que se murmurava o nome 
de meu pae. Meu pae nunca fôra con.sulta,do a respeito e eu sempre 
extranho me mantive e devo d·izer que quando Ge tratou do caso do 
E stado do Rio, meu pae, convidado pelo Sr. Oliveira Botelho para seu 
Secretario Geral, condição sine qtoa non p a·r a acceitar a Presidencia 
do E stado, me pediu consultas·ae o Marechal H ermes, seu amigo e 
correligionario, o que achava dessa escolha de .S. Ex. e se não tinha 
para o cargo candíd'ato. O Sr. M·arechal Hermes pediu que acceitasse. 
E ste cargo começava no dia 1° de janeiro, 40 dias depois ·do Marechal 
H ermes empossado. Portanto, não podia meu pae ter trocado com elle 
idéas ·sobre Minist.erio. · 

Vê V . Ex., Sr . Presidente, que tendo t razido a lista de ministros 
da Europa, o Sr. Presidente da Republica aqui entreg;ou-se áquella 
alchimia ministerial de que resultou o seu primeiro Ministel'Ío. 

E scolhido o Ministerio, foi com .surpreza minha que ouvi na rua o 
aspirante 'Terra l. da intimidade do Presidente dr. R epublica, convi-
dar-me para ir á casa do Sr. Marechal H ermes. Entrei na eua l'esi-
dencia, ·á rua Guanabara. 

Lá c'b.eguei e encontrei poucos homens políticos. Immediatamente 
levou-me a um cauto e decla:rou-me confi dencialmente - e já nã.o 
ha indiscreção por.que já foi Telataclo em aparte pelo nobre Deputado 
por P ernambuco : - "Eu preciso de seus serviço.s na Casa Civil , como 
meu official ele gabinete", e, da consequencia disso, parece11-m , acc:·es-

' cEmtou: " E scolhi-o na Europa, ·sem que ninguem m'o indicasof', e Eei'n 
que eu lhe houvesse participado, para ministro". (ApMtes.) Eu estou 
nanando. · · 

O SR. CuNHA E V AsoolNCELLOS - O Presidente da Republica 
mostrou ainda a sua boa vontade par a com elle, nomeando-o Ministro 
do Supremo Tribunal. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Sr. P residente, comprehendi a 
delicadeza ele minha posição. Tudo me in dicava - os meus interesses 
politicos e até os meus interesses privados - que não abandonasse o 
seio de meus ami~os e da minha terra, e a minha banca de advog-ado . 

. Oomprehencli que a minha posição poderia traduzir-se na inter-
pl·etação de S. Ex. , no car acter de um gesto de magna, numa especie 
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de tesentimento pela não escolha de meu pae. Declarei por um senti-
mento de delicadeza que nunca medu:ia .sacrificio para ·aervil-o e que 
estava ás suas ordens. Desde então fui seu official de gabinete e, devo 
dizer que com toda a d'iscreção me portei. 

Só soube dos fuzilamentos do Siwt131~lite e ·da asphyxia na ilha das 
Cobras pela noticia do Oorrreio da ManJ,ã e pela revelação da Ca·sa 
Militar. (Apa.1·teos.) 

.J:ámais, por outrem dizer me immi.scuia em questões políticas. Só 
me recordo de me ter immiscuido em duas questões políticas e vou 
relatar á Casa. 

Uma vez pedindo-se ao Marechal Hermes uma especie de inter-
ventor, de inspector para o E-stado de Pernambuco, que escangalhasse 
o nautas (era a expressão corrente) immediatamente Jiz vêr a S. Ex. 
que não devia fazer .uma violencia á vontade do povo pernambucano; 
que o que lhe cumpria, como Presidente da . Republica, era garantir 
a liberdade das urnas e deixar que o poder competente apurasse a 
eleição no Estado. Foi essa a primeira vez que me immiscui em questão 
politica. 

No caso do Rio de Janeiro, eu, seu official de gabinete e in teres-
sacio na questão, nunca indaguei o .seu pensamento. Chegaram dons 
ieleg!·-amma·a, um a.ssignado p(jlo Sr. Edwiges de Queiroz e outro . pelo 
meu proprio pae, e eu os entreoouei, perguntando que resposta daria o 
Governo. Disse-me que não Tesponderia, .que daria .o golpe a 31 de 
dezembro. Eu aguardei serenamente o .golpe nesse dia, sem indP~gar a 
sorte de meu pae. · 

Quem respeítou assim ta autorid'ade do Governo e a sua vontade, 
tem -o direito qepois que é Deputado e .que não, lhe póde dar mais 
os conselhos de sua alma, de lhe dizer, cheio de indignação e revolta : 
Chega, Marechal. Volte ao caminho de que se transviou. Volte para 
a Nação, para sua classe e deixe os grupos de caudilho·s. Volte-se para 
o paiz. E' tempo ainda de resgatar a sua culpa neste resto de qua-
driennio, conciliando-se com a Nação. 

O SR. CUNHA E V ASCONCELLÓS - E stá com a N acão tod:a. Ainda 
ha pouco fon»m tomadas providencias energicas no e;tado de sitio e 
V. Ex. viu que es.se acto foi recebido sem um protesto. Não é um gmpo 
pequeno de opposicionistas que representa a Nação. 

, O SR. MAuRrcro DE LACERDA - V. Ex. permitta que lhe dê um 
caloroso !J.poiado. · ' , 

. ~ paiz -acceitou e não houve protesto porque o estado de sitio invoca 
silencw. Como protestar se o Governo arrolhou o paiz? (Ri.sO's'.) 
. _ . O SR. CuNHA E VAscONCELLos - O sitio não se estendeu ao pai.z 
mteuo. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - O proprio jornal de um nosso illus· 
tre colleg:a assignala que um, protesto só não houve aqui na Capital. 
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Sendo assim, quero agora completar o ap-arte de que não houve pro-
testo; o sitio repercutiu de modo tão 1sympathico que em S. Paulo 
as màis formidaveis pêtas - é o mesmo jornal que falia - eram espa-
lhadas sobre os a-ctos do benemerito Governo do 1M•arechal Hermes, por 
esses ~etratados que se · chamavam, o Senador Ruy Barbosa, o Depu-
tado Irineu Machado, o Deputado MauTicio de Lacerda. E o Sr. Depu-
tado P edl'o Moacy1· não er-a referido, por uma cond'escenclencia extra-
orclinaria, ou talvez por ser rio-grandense. 

Talvez porque seja rio-grandense ... 
Mas vê V. Ex., Sr. Presidente, que ·estão, assim, respondidos os 

apal't~s do Sr. Cunha e Vasconcellos, pelos artigos do nobl'e Deputad'o. 
UM SR. DEPUTADO- Artigo.s meu, não, peço perdão a V. Ex. Eu 

a!Jsigll'a1ei ·as palavras do Sr. Ruy Barboaa, em entrevista que déra ao 
D,üario Popu.ba1·. Não vi desmentido algum, até agora. Pedi á população 
do Rio de Janeiro que dissesse se eram verd'adeiras taes affirmações 
sobre o estado de guerra em que .se encontrav·a 'a: Capital da Republica. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Li, ainda, um outro artigo de 
V. Ex., em que se dizia que, se nós não tmhamos sido preso&, bem 
mél'eciamos a prisão, porque eramos agita:dores incor1·igiveis. ' 

Disse, antes, o contrario: que VV. EEx. fugiram para fingi.r que 
o Governo da R.epublica desejava prendel-os. VV. EEx. estavam com 
a phys·ionomia de ·quem tinha medo de não E.er preso ... (Ris-o .) 

O .SR. MAURICIO DE LACERDA - V. Ex. tem Tazão, porque os ho-
mens quE; o Governo prendeu, neste quadriennio, teem resgate eterno, 
a resi)\7Íto da .sua conducta moral. Realmente, 0ad·a: preso deste Governo 
tem uma· immunizacão contra todos os microbios da immoralidade .. . 
(Ri.so.) , . 

•Sr. Presidente, veja V. Ex. que eu me desviei muitissim<;> do ponto 
em que me achava, em vista dos .a-partes dos nobres Deputados ·amigos 

· do Governo. • · ( · ·' '' ~"Í' . ~!iJi: 

Disse eu que os germen8 da desordem e da anarchia foram implan~ 
tados pelo Marechal Hermes, ao seTViço, absolutamente, do chefe do 
P·artido Republicano Conservador. 

Depois da crise da.s candidaturas presidenciae.s, vendo que não 
se tinha escolhido um candidato do peito, um político vermelhamente 
pinheirista, o Presidente da Republica, sentindo uns arrepios com a 
approximação de um candidato, que ·se dizia de pacificação, de conci-
liação politica, para usar de um te.rmo classico, em linguagem parla-
mentar, começou a organizar com o .Sr. Pinheiro Machacl ~ ·as forças 

. partidarias ·que deviam, ao l ado do mesmo Sr. Pinheiro Machado, 
'formar, para resistir áquillo -que o "Sr. Pinheiro chama, com espírito, 
o syndicato :mineiro ou paulista, de fórma que, Sr. Pre.sidente, qu'ando 
não impossibilitMsem pela 11!-a·asa das suas forças politicas e partida-
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ri•as de todos os outros Estados da União, com todos os outrosgovernaJ. 
dm:es, as reacçõés ·COnstitucionaes dos espíritos de.sses dous grandes e 
culto.s Estados, úS mantivessem, ao menos, em discreta. immobilidade. 

O Presidente da Republica .(e isso :disse eu, em uma da·s ultima&-
sessões do anno passado, ao discutir o caso do Cem'á, lembrando Men-
sagem que, ali·ás·, ainda não foi pUibl icad1a no.s Anmaes, do .Sr. Julio 
de Castilhos), o 1Sr. Presidente da Republica, de mãos dadas com o 
Sr. Pinheiro Machado, conspirou a; derribada, primeiro, dos funccio -
narios, depois·, .dos ·supplentes federaes, e, eimfim, toda a montagem 
da machina eleitoral ; e, não satisfeito com garantir o futuro -e porque 
elle ainda fo,sse muito reÚioto, o Sr. Presidente da Republica, con-
sorciado com o .Sr. Pinb.eiro ·M·acha,do, entendeu de contrariar a lega-
lidade dos poderes constituidoa dos Estados, com mo.:vimentos armados 
pelo Governo Fedei'al. Depois de vãs tentativas de accôrdo, começou 
a pensar no recurso á força; mandou organizar a rebellião cearense ... 

O SR. EDUARDO BABOY.A. - Não apoi·ado. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA- Este não apoiado de V. Ex., vindo 

sempre a proposito, demonstra justamente a conveniencia política ·de 
dar um "não apoiado" ·a respeitq de tudo. 

V. Ex. comp1-ehende a minha logomachia. 
'I)anto é caso político e não po_pular a Tevolta, que sempre que 

Ge falia que a Tevolução• foi feita- pelo Governo Federal, os políticos 
partidarios interessados no seu resulta·do saltam, dizendo: "Não 
apoiado"; o que quer dizer . .. 

O SR. EDUARDO SABOYA -V. Ex. est-á coiil!III.ettendo injustiça. 
O SR. LEÃO V ELLOSO - Owi prodiestt. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - Como começou a Tevolução cea-

rense~ O Presidente da Republica, que empossa1·a o Coronel Franco 
Rabello, em virtude do accôrdo trãmado no Palacio Guanabara, sob 
sua presidencia, entre o Coronel Franco Rabello e Genel'al BezerriL 
Fontenelle, começou a contestar a legitimida'de do poder do Presidente 
do Ceará, com ·quem se correspondera, em officios successivos, e até, 
segundo publicou o Estail.Jo ele S . Pau~o, fornecido pelo Deputado Iri-
neu Machado, houve u'm officio do Presidente da Republica, assignado 
pelo Sr. Jesuíno Cardoso, ao P1·esidente da bssembléa d'o Sr. Franco 
R abello, agr·adecerido o.,s cumprimentos. O Preside~te da Republica 
começou de fazer declarações ·dubias e inexpressivas sobre o movimento 
que se iniciou no J oazenro, e os revolucionario·s, pouco ·confiados na 
promessa do Pre.sidente d·a Republica, declaravam, de antemão, que 
eruzariam os braços e cessariam a luta, desde que uma GÓ palavra de 
reprovação do Governo Feéleral partisse. 

·~abe V. Ex. o que partiu do Goverrio Federal? Partiram a:rmas, 
mumções e homens. Muito antes os joruaes denu~ci.aram que, pêlos 
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territorios do Rio Grande do Norte e Para'hyba, ·desciam, com sciencia 
dos governadorN, armamentos para os j-a.gunços de J oazeiro. 

O SR. MoREIRA. DA RocHA - Procedeu com toda a correcção o Pre-
sidente do Rio Gl'aEde do Norte. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Eu não tenho conveniencias poli-
ticas a resalvar. Tive noticia de que, pelas fronteiras do Rio Grande 
do Norte e da Para.hyba, pa.ssaram armamentos, e essas noticias eu 
colhi em telegrammas do.s jornaes, as quaes ainda não foram contes-
tadas. 

O Bac'harel Santa Cruz, do sertão da Parahyba, era um amigo 
do Sr . ... Sr. I, equivo.quei-me, amigo do P adre Cicero, a quem devia 
alguns· serviços, como o de ter recebido delle guarida, ·asylo , quando 
perseguido pelo Governo da Parahyba; o Bacharel -Santa Cruz, elle 
que era opposição .ao Governo, protege a passagem dos jagunços pelo 
J oazeiro, com arma.s · do Governo F ederal. 

Pelo territorio de Pernambuco, de.sembarcaram caixões de arma-
mentos, que foram appre·hendidos pelo Governo do Gene;:al D antas 
Barreto, ·segundo noticias que não foram contesta.das. 

Pelo territorio d'o Rio Grande do Norte desceram jagunços. (Não 
apoiado .) Assim, se .devia completar a obra que garantisse ao poder o 
Sr. Ferreira Chaves, que, ha pouco, .sahira, pela conspiração, pelas 
correrias, pelas artrnas volta-das contra o .grande soldado, que foi J. da 
Penha. Era essa obra política e infernal , que os olygarcb as entretra-
mados começavam, de mãos dadas com o Presidente da Republica, que 
subira ·ao poder com promes·sa.s solemnes de esmagai-os, de pulverisal-o.s, 
sob seu punho de soldado. 

Pelo territorio da Bahia, subiam, aos enxam~s, tambem, os ja-
gunços, que ·ainda vêm da época das circumcisões, que bem sabem a 
origem da palavra de ordem, donde é que emana, de que chefe é ditada, 
aos ouvidos da jagunçada .sertaneja. 

O territorio cearense soffreu a inva,são de elementos extranhos á 
vida, á paz e á propria existencia do povo cearense. 

O Padre Cicero concentrou-se em J oazeiro, com alguns jagunços 
que lhe mandaram os E stados alliados, alliados pelo.s liames moraes, 
pelos 'liames políticos, pelos liames do crime, que foi aquelle que sempre 
os cogstituiu em exploi·adores das posições politica.s, em vivedores do 
mgimen, á margem da Constituição, sopitando a lei, a dignidade, a 
honra do Estado e dó·s .seus concidadãos. 

Sr. Presidente, o General Osorio de Paiva declarou, em entre"lista 
concedi·da ~esta. cidade, que , no .sertão do Ceará, havia, á paizana, 
soldados e 1nfenores ·do Exercito. 

- . O SR. EDUARDO SÚoY.A. - E' phantasia. 
. O -8R. MAURICIO DE LaCJiRDA - No dia em que elle fez a sua de-
claração, eu disse ao- Corneio oo lY!.anhã (lê) . .. 
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Peço á nobre bancada cearen.se, visto como este caso não é m_aís 
um caso da família, mas um caso nacional, que, ao menos, me deiXe 

-continuar; tomem nota do.s meus erros e dos meus desvios, para depois 
virem á tribuna, sustentar as suas razões, documentar os seus direitos 
e, assim, poderão muito bep1, muito parla,mentarmente, resolver~ apu-
rar, clepm·ar, tirar os seus resultados, e, ~obw3tudo, até confundn-me. 

O SR. EDUARDO 'SABOYA .:__ Então, V. Ex. fique certo que, com ·o 
meu silencio, não estou -confirmando as suas phantwaias. 

O SR. MAURICIO DE LACER-DA - As minhas phantasias, S r . Depu-
tado, são phanta.sias inocua.s ; quando muito, podem irritar os nervos 
sensíveis de V. Ex. e contrariam os interesses vinculados á sua causa; 
mas as phantasias do seu partido e dos nobres Deputados que se não 
revelam na lealdade de uma pàlavra franca, Nvelal:n-se n-o facto · de te-
rem custad-o muitas vidas perdidas no Ceará e· muitas fortunas. 

Sr. Presidente, assim, se concen:traram no J oazeiro jagunços en-
viados de todo.s os outros Esta:dos. . 

P adre Cícero, typo retardatario de nossa civilização, num meio 
·semi-barbaro, arrancando pelos desvirtu amentos da fé catholica um 
fetichismo grosseiro, abaixo dos mais baixos e vis fetichismos afri-
canos, Padre Cicero fazia com os .seus j agunços, no Ceará, o seu com-
mercio. -- · - ~ · ~ I · ;: ·-~~~~ 

O cavallo fez o caudilho, o navio _fez o piTa ta; o caudilho teve o 
cavallo, o pirata teve o n avio; · nos .methodos, nos processos, nas con-
sciencias, elles se equiparam 110 mar e na 'terra. Padre Cícero é um 
typo inferia~· e subaltemo de caudilho. 

E sabe V. E x., Sr. Presidente, que -os j agunços e.stavam 1·eforça-
dos e instruidos por missõe> m ilitares, que o Sr. Presidente da Repu-
hlica desviara da nobre missão da défesa nacional , e da. sustentação 
da.s instituições. 

O Sr. Gove1·nad'or do Estado do Ceará appellava, em successivoa 
tdegrammas, e a sua repre-senta,ção, reduzida a um Deputado, o Sr. Mo-
reira da Rocha, pel.o tranfugismo 1·einante na política brazileira, pro-
test ou sempre nesta Casa., contl'a o attentado do Ceará. 

A·ntes da revolução, fui eu, Sr. Presidente, que lembrei ao Sr. Pre-
sidente da Republica que puzesse limites e chama.sse ao cumprimento 
da disciplina o General Tlorres Homem, que exorbitava, constante-
mente, das suas funcções na região milita.r do Ceará, convidando o 
Govemador a respeitar direitos, querendo a·asim exeTcer sobre elle 
uma tutella insoffrivel, insupportavel e inconstitucional. 
' .~ tudo ficaram surdos os ouvidos presidenciaes. Organizou-se a 

expedição do Ceará ; como dizia, ha póuco, appellando para o teste-
mun_ho d? :Sr: Leão Velloso, informei ao C-or-re·i!o ma, MI{J,nhã, p0r ·infor-
maçoes fl.ded1gnas que me foram d'adas, que, no sertão do Ceará, ee 
encontravam tambem marinheiros, mandados pelo Sr. Alexandrino de 
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Alencar, u seiro e vezeiro nesses e outros emprehendimentos políticos, 
nessas e noutras empreitadas partidarias. . . 

O Pre.sidente da Republica leu, com certez,a, no dia segumte - se 
é 'que não acabou com aquelle habito de não lêr os jornaes da ?PJ?osi-
ção, cingindo-se ao· Pklliz e á Tribuna, e, algum tempo, suppr1mmdo 
a leitura ·do Phiz, que o hostilizava - um commentario do C.on·eio da 
lr'Ianhã, em que se denunciava esse facto . 

E o Ceará, invadido por gente extranha de óutros Estado&, armada 
esta gente pelo Governo F ederal, .que ·at:é, oomo hei de provar aqui, da 
tribuna, expediu ordens secretas de fornecimento de trezentos contos, 
por conta do Theaouro da União, ao General Inspector, tendo, assim, 
o Thesouro da Nação transacções secreta.s, que nem a Mon,archia, com 
todos o.s defeitos, não se de.scfourou em praticar, e a Republica não 
sé envergonha de todos os dias, palmilhar, caminhar por essa estrada 
indecorosa ... 

O SR. EDUARDO SABOYA- Era uma transacção entre o.s Governos 
da União. 

O SR. JIIIAURICIO DE LACERDA - . . . ·de transacções entre os Gover-
nos da União e dos Estados, a troco de dinheiro de contado. 

O SR. EDUARDO SABOYA - Não é i'sso; peço a palavra. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - E' tão isto, como tambem fundado 

é o boato que se espalhou e hoje já se fez noticia de que, no Estado 
do Rio de J aneiro, o Presidente fez arrear as bandeiras vermelhas 
do partido para conciliação pela promessa de algumas parcellas, ainda 
restantes do. emprestimo que elle esbanjou, para occorrer á afflicção 
do Thesouro, de divida.s urgentes, com prazo certo. 

Sr. P residente, esta corrupção precisa não ser defendida, mas 
ser julgada , aqui, contrariada e denunciada nesta Casa, paTa evitar, 
ainda a tempo, que prolifere o exemplo, o abuso, o inqualificavel 
precedente. 

Mas, como dizia, Sr. Presidente, ateada a fagulha do incendio em 
J 011.zeiro, V . Ex. viu e todos viram .que· o Governo. teve o especial cui-
dado .de escolher um General para inspector daquelle Tegião; Generàl 
que devia, debaixo dos bastidores de sua politicagem, estender as suas 
mãos, o.s seu.s bordados aos punhos do P adre Cícero, en,sanguentados 
no sangue generoso dns ceárenses. Pois bem, escavou, perquiriu, pro-
curou, investigou, · anelou á procura, como novo Diogenes, que anda 
de· lanterna em punho á procura de um homem; o Govern'o buscou, 
e na fleugma ele Floriano , que prendeu 13 Generaes e promoveu Coro-
neis, ror não haver mais Generae.s, o ·Governo.. nomeou o Coronel 
Setembrino para inspector da região cearense. 

O Coronel partiu, e, na bnpudencia de sua missão, declarou, ao 
partir, aos seus cama,radas, que ia se arriscar, porque - quem nãJo 
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:arrisca não pet~e1a, - . e, passando pelo . E stado da Bahia, cleclai·qu 
que ia cavar os bor·dados ele General. , . 

O SR. EDUARDO SABO·YA - Não faça eate concetto do General 
Setembrino. . ·~ ~ ~: ~j j . . 

O SR. MAuRroro DE LACERDA - Não faço conceito do General 
S~tembrino e tanto não faço que não 'lhe declinei o nome. V. Ex. foi 
que declinou. · 

O SR. EDUARDO SABOYA - A allusão de V. Ex. a um Coronel 
·nomeado inspectur .só podia se referir ao .Coronel Setembrino, que foi 
para' lá, nomeado inspector. V. Ex. é que não teve, então, coragem 
de deClinar o nome. · 

o SR. MAURICIO DE LAÓERDA - Oh! santo Deus, não ter .coragem 
de declinar o nome do famoso Coronel Setembrino!!! 

O SR. EDUARDO SABOYA- Só um cretino affirma isto. 
O SR. MAURICIO DE LAcERDA - Agradecido. Agradeço á V. Ex. 
O SR. EDUARDO SABOYA - Não me refiro á V. Ex., absolutamente; 

digo que esta declaração que V. Ex. attribue ao General Setembrino 
só podia ser . feita por um cretino. 

· O SR. MAURICIO DE ·LACERDA- Neste caGO retiro o agradecimento. 
(Riso.) 

Sr. Presidente, eu pedia ao nobre Deputado que me deixas·3e ir 
pelo terreno de minha phanta.sia, entregue ao· corsel alado de meu 
pensamento. 

Sr. Presidente, tramada .a revolução cearense, chegado em Forta-
leza o Coronel .Setembrino, e deante do perigo da população daquella 
Capital, veiu-nos o supremo appello para salvação de suas vid1as, 
deante das ordens elo Governo. O 111:arechal Presidente déra instrucções 
ao Coronel Setembrino, em virtude ·daJ3 quaes este declarava que assi.s-
tiria de btaços cruzados á invasão dos jagunços, na Capital cearense, 
na cidade de Fortaleza. 

O SR. EDUARDO SABOYA - Manteria a neutralidade. 
O SR. MAURICIO · DE LACERDA - O 'Governo F ederal, logo depois 

desta fingida e femen tid1a neutralidade, devia passar a collaborar na 
Tevolução por medidas directas de sua.s repartiçõe.s officiaes. 

O Sr. Ministro da Viação expediu aviso franqueando a conducção 
de trop :u; do Padre Cí cer-o, 11as linhas de ferro ceaTem.es e impedindo 
por todos os meios e modos, o transporte das tro·pas .do Governo. 

Facilitava-se o caminho á invasão e empecilhava-se o caminho á 
repres·3ão, assim era a neutralidade. A promessa do General <Setem-
brino, qm:l era de .ser neutro, devia ser a de cruzar os braços, mas as 
mãos trabalhavam por debaixo do bíceps, apertando os dedos do Padre 
Cicero . .. 

O SR. ENfARDo SABOYA - Elle .só agiu depois que foi interventor 
official. 
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O SR. MAURICIO DE LACERDA. - ... de sorte que a horda cearense 
ava:nçava, e passou telegramma, enviado de J oazeiro em que esse 
Padre Cicero, que é um \3antarrão de sertão, e que distribuía moedas, 
ou medalhas, ou veronicas, com o retrato de N . S. das Dôres, e no 
verso -de N. S. de Cicero, o P adre Cícero, com esse symbolo de guena, 
extendido a seus jagunços, como um - in hoc signo vinces- avançava 
sobre a cidade de Fortaleza. 

Na cidade de Fortaleza a atmosphera era de absoluto pavor; os 
jagunços, como dis~e, referindo-se ao telegramma, não tendo recurso.s 
bastantes, combinaram de saquear as fazendas. Sei de fazendas ·saquea-
das, em que .se disputavam cavallos ou bestas (e as bestas são muito 
disputadas no tempo presente), entre dons jagunços e para que nenhum 
a tivesse, esfaqueavam, alli mesmo, a alimaria. 

O ·SR. EDUARDO S.A.BOYA -E" ' pena q'!le o saque de 9 de novembro 
não tivesse produzido no espírito de V . Ex. a mesma impressão. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Sei de fazendas onde o Padre 
Cícero mandou, como o Dr. Floro Bartholomeu, -arrecadar animaes de 
raça, como na fazenda do Sr. Paula Rodrigues, animaes de fina raça, 
e enviai-os para as suas fazendas, enriquecendo, á custa de uma trama 
que se disse feita por uma revolução popular. 

O .SR. EDUARDO SABOYA - Não póde fazer taes affirmações contra 
políticos distinctos, •senão docume~tadas. 

O SR. MoREffiA DA RocHA ·_ Po.r causa de uma burra, um. jagunço 
matou outro. • 

O SR. EDUARDO SABOYA - Não esteja alguem abusando da bôa 
fé ele V. Ex. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Eu não sou de ·bôa fé; ~e V. Ex . 
quizer me faltar ao· respeito é dizer que sou um homem de bôa fé; 
sempre que affirmo trago a prova. Trago as declarações dos proprios 
salteados. 

O SR. ·EDUARDO SABOYA - Dos que estão abusando da bôa fé 
de V . Ex. · 

O SR. MAURICIO DE I,ACERDA - Que prova quer que traga? Dos 
gatunos, do.s salteadores? 

Aqui está o Sr. Deputado Moreira da Rocha, que acaba de decla-
rar· que, por causa de uma besta d:o pae delle, os jagunços se esfa-
quearam. 

Mas, Sr. Presidente, na cidade de Fortaleza, os · exemplos dados 
.no sertão alarmaram a tal ponto, -que ao Sr. Conselheiro Ruy Bar-
bosa como até ao humilde Deputado, a cujas po,rtai" aind·a não se aco.stu-
mou o povo a bater, nos casos em ' que periga a sua liberd·a·de, porquanto 
é muito moço ainda; ás portas da minha casa foram bater os ultimoa 
e supremos appellos da familia cearense, o ultimo brado, o derradeiro 
e · importante grito d~ soccorro, do extremo recurso á no.ssa palav.ra, 



.·. ·,·. t .. · 

algemad'a no silencio do ' sitio, que a re~egav:a pelos punho~ de fe:ro 
cia d~ctadura, cuja acção estendia-se da Capital da Repubhca e fora 
passando aobre a·s fron~eiras inter-estaduae~, apert~r ~a. ga1·ganta d_a 
família cearense o ultimo appello das maes de fam1ha do .Ceara . 

. E o General Setembrino recebeu a·inda a fria ordem da sua neutra-
lidade. 

Então, Sr." PTesiclente, o Exercito N acionai, que levantara nff 
ponta ele suas· bayonetas o nome do Marechal Hermes, como o exer~ 
cito de Napoleão. I lévantara o nome de Pere Violette, á volt.a d:a ilha 
de Elba, chamando assim Napoleão e trazendo nos canos das sua•a 
armas, cada uw, a violeta symbolica, o Exercito levantou ás· faces do 
seu Marechal, do seu supremo chefe, porque era tambem o Chefe da 
Nação, aquelle appello á piedade, que nas nossas mão:a de paizanos, · 
de parlamentares, foram insufficientes para erguer á altura de sua 
commoção; ·e, apontadas as bayonetas, que reivindicavam pacifica-
mente, com a hom;a do Exercito:, a honra da família cearense; apon-

.. tadas as bayÇJnetas para a Capital da Republica, não ameaçavam, 
supplicavam uma ordem para defesa' da lei, da liberdade e da honra 
cearen<Be. ( .!Yhbito bem.) · 

O Sr. Presidente da Republica, incommovido, immovel, com a 
face bronzeada pelo o.dio, repetiu as ordens .deshumanas e crueis de 
uma n_eútralidade .impassível : . . 

Então, Sr. Presidente, da cidade de Forta1eza, a guarnição passou 
um telegramma á guarnição elo Rio de Janeiro, abandonada como 

-estava pelo chefe natural e profissional, abandonada pelo Marechal 
Hermes, que as bayoneta.s levaTam á alta inve'Otidura da Presidencia, 
no .qual appellavam para esta guarnição, paTa yêr \Se, çom o seu pres-
. tigio. obtinha abalar o sew camarada ele anna:s com as Tecor·daçõe.s do 
te:p;!.po v~vido debaixo da mesm,a bandeira e ao sel'Viço da mesma Patria . 
. (Muito bem.) , 

O camarada de armas, ao· envez de attender a esse appello su-
premo do Exercito, não o quiz ouvir. O camaTad'a de armas politicou 
friamente errí torno do incidente; mandou os seus generaes emissarios 
da sua política, que infelizmente os ha no nosso Exercito, que elle o 
Marechal pTetendeu reorganizar, mas não o fez e sim anniquilou, que Be 
manifestassem contra~ios a qualquer manifestação do Olub, no caso 
:que lhe estava affecto. IÜ Sr. Presi,dente da Repuib.lica mando.u politicar 
friamente em torno do incidente, nas reuniões do Olub Militar e . an'tes 
de.ssas reuniões pelas es•quinas e todos nós fomos testemunha•a. 

O Governo collaborou pela sua intervenção nessa reunião. 
O proprio General Tito Escobar, na primeira reunião da dÍTe-

ctoria, nem que.ria convocar o ·Club, porque achava urgente que se 
scientificas•ae immediatamente á guarnição do Ceará, por intermedio 
~a directoria do Club, que essa, interpreta·ndo o pensamento unanime 



do · Exercito, aconselhava que oppuzesse resistencia a mvasão dos ja-
gunço:a e ·garantisse a liberdade e a honra da fainilia cearense. Entre-
tanto, por estranhos manejos, ,o General Tito ~obar, pouco depo1s 
era envolvido na trama indecorosa ·do Govemo: d·ada a reunião do Olub 
Militar, ausentou-se no dia dessa reunião, e o Sr. Presidente da Repu-
blica fez o serviço completo, transformou a reunião do Olub Militar 
em um prolongamento -dos seus interesses politicos e o que se .deu no 
Olub foram ·3cenas vergonhosas de desrespeito de seus ajudantes de 
ordens e de outros tenentes e officiaes ele alta, patente. E i.sto tudo, 
Sr. Presidente, para defen·der a causa do Sr. Presidente de Repu-
blica! 

Insultados os generaes, insultados os marechaes e desrespeitada a 
hierarchia militar, em pleno Olub, tudo isto soJi.dario com elles o 
Govemo! 

Logo depois, Sr. Presidente, eu assisti na redacção d'O I mpa;r-
ci{};l_ á cbegada do Tenente R aul Faria, ajudante de ordens_ de um 
General desta guarnição, amigo do Sr. Presidente da Republica, e 
pars magna na perturbação ela ordem no Olub, que· foi pedir transcri-
pção no jornal das injurias que elle dirigira ao Marechal Menna 
Barreto e ao General Feliciano Mendes de Moraes, a um marechal 
reformado, é vel'dade, mas Marechal do Exercito, e a um General de 
Divisão da activa! 

Por intercessão minha não foi publicada a declaração, que tão 
profundamente feria a di.sciplina .. 

Vê V. Ex. como a opposição, desde então, começou a collaborar 
na organização infanda da anarchia, ·que o Sr. Presidente da Republica 
não cessa de profligar nas suas mensagens e nos seus immorriveis 
escriptos! · 

,;Pois bem, no dia seguinte, o Go1·erio da Manhã descrevia a reunião 
dizendo que se viam tenentes contra generaes, capitães contra mare-
cbacs, majores contra tenentes, emfim uma ·salada de postos, um enl~
çamento de espadas em que sobrenadava a suprema anarchia dos 
espíritos pertmbados pelas provocações do Governo que mandara, que 
fôra o primeiro a açular, para a grita sediciosa na reunião do Olub os 
seus tenentes, ajudantes de ordens dos generaes de sua confiança ! 

Quem protestou co·nt.ra a presidencia d'o Marechal Menna Bar-
reto? 

E' crivei que protestassem contra ella os officiaes sympathicos 
á causa que elle encamava no momento? 

Por mais profunda que fosse a reinfracção regimental a diver-
gencia entre essas pessoas e o Marechal Menna Barreto, pelos' i'llteresse.s 
super10res da causa, não haveria um espírito no momento que não fi. 
zes.oe a concessão .do .seu silencio áquella excepção. 

Quem protestou? P.rotestaram aquelle me.smo Tenente Faria e o~ 



outros tenentes ajudantes de ordens. P rotestaram, devo dizer, os sol-
dad'os do Marechal Herme.s, mas não o:s soldados da N ação. 

. Logo depois da reunião ... Aproveito o momento para esclarecer 
um incide~te. Um General, creio que o Sr. Marques Porto, disse que 
á porta <lo Olub MilitaT se encontravam os conheci<los desordeiros 
Sebastião Bandeira, aliás um General, Mauricio de La.cerda, que sou 
eu, um rep1•esentante ela Nação, e Caio Monteiro de Barros, um a<! vo-
gado. . 

Não li e-3se relatorio .senão quando para elle me chamou a atten- . 
ção um parlamentar amigo, eujo nome peço licença para' declinar, 
Sr. Prudente -de Moraes Filho, e só pela respeita:bilidade do seu nome 
acreditei em semelhante referencia; "1 °, potque era calumniosa; 2°, por-
que era injurioso o epithet"o. 

O SR. PRUDENTE DE MoRAES FrLHO - Injurioso não a V. Ex., 
mas á Oamara. . 

O SR. MAURICIO DE LACERDA- ... in]urioso menos a mim do que 
á Oama1·a. 

Oalumniosa, dis.se; e verifiquei depois que em verdade o General 
não passava .de um torpe calumniadoi·, de um infeliz injuriador esti-
pendiado pelo iGoverno para de-srespeitar~.rne. · 

O General assaca a: torpe calumnia de dizer que me tinha visto 
:L; portas do Olub Milit!r, quando nesse momento eu conferenciava em 
Nictheroy com o · Sr. N ilo Peçanha e dizia-lhe estas palavras, ao des-
pedir-me : o Governo não póde supportar a -situação de anaTchia por 
elle proprio Cl'eada, ou tenta um golpe de força, a que parece sempre 
inclinado nos momeonto.s de süas difficulcfade-3, ou sossobra na indif · 
ferença da Nação ! 

Foram; estas as minhas ultimas palavra:s que não podiam ser a.s 
de um conspirador. . 

Chegando á · cidade, em companhia de dous Deputados estaduae.s, 
um dos quaes o Sr. Raul Rego, fui cerca·do poT amigos da minha 
sympathia pessoal que voltavam de estar em frente ao Olub Militar, 
estudant8'S, advogados, empxegadtos no commercio, pessoas todas quali-
ficadas, que me contaTam a scena que alli se tinha desenrolado e que 
acabo de Telata.r. 

Pois bem, vem um General do Governo e torpemente -affirma á 
Oamara: do's Deputados ·que um dos seus membros estava á porta d'o 
Olub Militar e ainda lhe lança o epitheto, a injuria de desordeiro! 

Sim, desor·deiro ! ' 
Desordeiro, defendendo da desordem official a ordem legal; des-

ordeiro, ·defendendo da desordem caudilhista a ordem constitucional; 
desordeiro, defendendo a ordem jurídica d'a desordem partidaria · des-
ordeiro, defendendo· a: Nação do MaTec).ul Presidente e das bot~s do 
Sr. ·P inheiro Machado! 
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Desordeiro, Sr.. Presidente, mas não pretoriano; desordeiro, ma·a 
não embusteiro, que explora a bôa fé dos home~s do Governo pa:ra 
subir á conquista :de postos, de . posições; desordeno, mas não pr?Íls-
sional .da calumnia, tirando della lucros em dinheiro, ou em po3IÇÕes 
que representem valor. 

. Desordeiro, Sr. Pre.sidente, ;mas nunca . vivendo das raspas da 
gamella do poder, nunca entregando a minha consciencia pelo preço 
mais rico ou pelos baixos preços offerecidos por esta dictadura arrui-
nada e pôdre! Deixemos, Sr. Presidente, este infeliz general! Paz! Em 
paz e ás moscas. · . ' 

. ·Sr. Presidente, depois da reunião do Club Militar, foi espalhada 
pela cida.de a noticia de que o .sitio seria decretado por trinta d~a·a 
e antes que o sitio tivesse sido decretado o Chefe de Policia, por ordem 
do Sr. Presidente da Republica, mandava convidar a varios jornalis-
tas, entre -os quaes ·o 1S1·. M·acedo Soares, ·Piragibe,, Pinto da Ro~ha, 
L€al de Souza e ip.numeros outros, para comparecerem á Policia ·afjm 
de terem uma conferencia com o. respectivo chefe. 

Fui testemunha desta scena ·que nos .revela os tempos, a covardia 
do Governo. Acompanhei o .Sr. Macedo So-ares ·á Chefatura de Policia; 
e quando indaguei si se tinha decretado o sitio, a Policia, escondendo 
esse acto, affirmava que_ não. Os delegados auxiliare•3, o proprio ü·mão 
do Chefe de Policia, que fugiu ás minhas perguntas, escondendo em 
um silencio cauteloso a verda:de daquelle acto precipitado do dictadoT, 
a propria Policia, o·a proprios mastins, os proprios beleguins, os esbir-
ros do Presidente da Republica se envergonhavam de declarar aos meus 
companheiros que elles eram prisioneiros da ·covardia da situação. 

Insisti, pedi, suppliquei e, afinal, ameacei, declarando que, desde 
que não estava decretado o sitio, illegal eram aquellas priraões, e offe-
reci o braço ao jornalista Maceqo Soares, disposto a 1·etiral-o das 
mãos da policia do MaTechal Hermes. Então, um dos policiaes decla-
rou-me que o sitio já tinha .sido decTetado. 

Até ás 2 horas da manhã, Sr. Presidente, não cessei de dar fuga 
a todos aquelles que sabia terem incidido no odio pessoal do Chefe 
do Estado e da sagrada familia Teffé. ' 

Dei largo asylo e fuga, porque seria vão, estulto e covarde da 
minha parte, debaixo do manto das minhas immunidade.s·, profligaT o 
acto daquelles ·que fugiam -daa iras, dás odios e das perseguições e 
brutalidades de um ·Governo, que armado de uma força que a Consti-
tuição não lhe dera e que elle usurpara á noite, ás escondidas, silen-
ciando, :~;tegand-o, negaciando até á propTia autoridade que expedira o 
decreto. 

Sr. Presidente, ás 2 hora.s da manhã recebi de um funccionar.io 
da Imprensa N acionai provas do decreto do sitio em laconicas consi-
derações e aind~a máis laconico·3 artigos de lei. O Presidente da Repu-
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blica prendera antes ·do siti0, encarce'rara. antes delle; pôde-se .dizer 
que S. Ex. foi durante horas o supremo d1cta·dor dentro d~ta c1da:le 
e instituiu aqui o regimen das prisões sem razão e sem mot1vo, ass1m 
eomo pn)ndeu vinte horas, doze horas ou seis hora·a antes do· .sitip cida-
dãDs que incorreram em ·suas iras. . 

Quem nos d~z que o precedente não justifique amanhã prisões 
sobre prisõea de jornalistas, ou coacções sobre coacções da liberdade 
pessoal, da liber·dade de pensamento, pretextando-se que o Presidente 
a todo o mDmento se podel'lá justificaT com o arrancar do bolsü trazeiro 
da sua ra:bona D decTeto de estado .·de sitio, como na primeira Dccasião 
o assassino tira da cava· d<J collete o punhal para wasassinar na pri-
meira encruzilhada ,sua victima. 

Vê V. Ex., Sr. Presidente, que o Governo inaugurou, logo no 
inicio do sitio um dos precedente.s mais funestos. Uma semana antes 
já se effectuavam prisões succeasivas, e, _ quand<J o h;,abe!.as-.cor'[J'U8 foi 
impetrado, elle TetÍ'rou da sua rabona o decreto de e·a~ado de sitio e 
fallava em perturbação da ordem. _., 

Em que ficam as garantias constitucionaes, que foram, tantas 
vezes feridas pelas mãos crispadas de adio da dictadura? A que ficam 
Teduzidas as tristes paginas da Constituição, neste episodio, logo no 
começo de.ste negregado estado de sitio? Ficam reduzidas ao subalteTno 
papel de servir ao dictador nos seus desejos, atJé mesmo naquillo que 
não posso .confesaar desta tribuna.; fica Teduzida, Sr. Presidente, cada 
pagina da Con,atituição, · a uma especie de ficha dactyloscopica do 
Presidente da Republica, que, em cada artigo seu maTca a impressão 
digital do seu Governo. S. Ex. rasgou a Constituição para, ultrapa-s-
sando delegações que lhe foram dadas, decretar a reforma do ensino, 
abrir creditas illegaes, tira:r do Thesouro, sob avisos reaervados,· dinhei-
ro:s, contas feitas sem limites nos 01'çamentos. D:eficits foram cavados 
pela s11:a prop1·ia vontade, consciente e sabedoT de que os cavava, com 
o Congresso á margem, com o·s tribunaes aos p:és, -com a Nação ergas-
tuhvda, só e só para salvar a autonomia de uma vontade que se sobre-
põe aos podere.s, á vida, á consciencia e á libeTdade de todos OG brazÍ-
leiros. O Sr. Presidente da Republica, entret anto, no dia seguinte a 
este decreto, proseguia na sua obra. O primeiro artigo censurado foi 
o da lavra do .Sr. Macedo Soares, que estampava com a minha. assi-
gnaimra, para lhe fazer sentir quae.s eram os desOT·deiros. 

O ST. Presidente da Republica andara, na vespera, pelos quarteis, 
arrastando a sua espada marechalicia, batendo- as suas esporas m,ili-
tares nas lages pacificas dos quarteis desta gual'llição, fazendo dis-
cur.sos que elle .suppunha poderem figurar nas falias de um Napoleão, 
ou de um Cesar, aos seus soldados, nas Gallias. E, do alto da sua 
inconsciencia, elle começou a implantar D pretorianiamo e a legitimi-
dade do pronunciamento. 
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"Soldados, dizia elle, pDégando a revolução, momentos antes de 
decretar o sitio. " ·Eu não posso ·sustentar no Ceará um Governo con-
tra a vontade do povo brazileiro, para suffocar a vontade desta Nação, 
que já\llão supporta o seu Governo, e só para servir sanguinariamente 
ao Chefe do Partido Republicano do Cea1'á !" 

Sr. Presidente, ·foi o proprio Presidente da Republica quem, nos 
quarteis, em appello denadeiro, desesperado, ao.s seus subordinados, 
ab.ateu a dignidade do poder e não teve a suprema altivez de não ir 
aos quarteis supplicar aos soldados, aos seus subordinado.s que cum-
prissem o dever de sustentar a autorid'&de constituída. 

Foi assim que o Sr. Presidente da Republica inaugurou o plebis-
cito caserneiro, esquecido de que é o chefe civil da Nação e não o chefe 
militar della. 

Já não é o chefe civil na Nação que, apurando aoa fórmulas que 
vieram se aperfeiçoando até á Republica do senso alto, se volta para o 
blebiscito dos ·seus concidadãos, pedindo a manutenção do seu Governo, 
é o Chefe da Nação que se volta para os .soldados nas casernas e appella 
para o plebiscito militar, no dia mesmo em .que, para sustentar-se no 
Gove!:fiO, contra a vontade da Nação, decreta 0; sitio contra os mili-
tares por quererem sustentar em Fortaleza as autoridades con,stituidas, 
no mesmo dia em que vae provocar nos quarteis o pronunciamento 
do Club Militar e em favor da sua manutenção no Governo, no mesmo 
dia em que expede o decreto contradi.ctorio de seus actos com oa seus 
discursQs, decreto perigosíssimo e muito mais que perigoso, immoral, 
o Sr. Presidente da Republica vae nos .quarteis declaTar que não póde 
sustentar contra a vontade do povo cearense o Governo do Cea11á e 
préga idéaJa de 1·evolução e palavras de motim contra o Governad!or 
cearense, supprimindo, com o decreto do sitio, a palavra dá legalidade, 
a palavra de respeito á lei e á ordem. · 

Esta palavra de insince1·idade e hypocrisia, do Governo de -duas 
caras, encarando os . problemas, vanendo para dentro o que convém 
e para fóra o .que não serve, tirou desde logo a autoridade suprema 
que devia ter e transformou o estado de sitio em açoite contra o:a 
brazileiros para que não reagissem contra o seu Governo. Aliás, se 
póde dizer que fez como aquelle soldad'o surprehendido certa vez po:r 
um Chefe de Estado militarista. Empenhara a sua espada numa par-
tida de jogo e perdera-a e a substituiu por uma espada de páo. O chefe, 
que ·di•ato soubera, por occasião· de estar a tropa formada para Tevista, 
mandou-o daT um passo á frente e castig·ar um outro, que tinha com-
mettido certa falta, com duas ou tres refladas. O soldado ficou ater-
rado com a idéa da espada que ia apparecer aos olhos imperiaes, e, 
i':rp.rnediatamente, com muito espírito, exclamou: "Deus faça com que 
esta espada se transfo·rme ~~ seu fino aço em espada de páo, para não 
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causar tanto damno ao meu companheiro", e desembainhou a e.spad'a. 
De tão fino espírito foi, que o Impera~or perd!oo~. . , .. 

Assim, o Marechal B:er.rrues, h·agiCamente Im,ltando, dizia aos 
soldado.s do Exercito que desembainhava a sua espada, não como es-
pada, mas como açoite do Sr. ·Pinheiro Machado, transforma·ndo a·iJSim 
a espada original da lei. . 

Quintino BocaJ'Ilva dissera certa vez, quando se refena que era 
virgem a espada do Sr. Marechal Hermes: "que ella era virgem e 
oue Deus fizesse que assim sempre fosse e assim se mantivesse durante 
toda a sua vida, em reverente contii:J.encia á lei". A phrase fez época, 
e quando da bainha sahiu a sua espada virgem, nã'o foi para impedir 
os motins, foi simplesmente para supprimir a palavra escripta e fal-
lada, na impTerisa e no PaTlamento, transformando a e·3pada nobi:e 
do soldado em açoite nas mãos inconscientes e poderosas do Sr. PI-
nheiro Machado. 

Sr. Presidente, o Sr. Presidente ela Republica decretou um sitio, 
na ausencia •do Congresso, não o querendo· convocar, porque o Sr. PTe-
s'idente da Republica, apezar da grande amizade •que vota á maioria, 
quer .sempre esse·il amigo.s á grande distancia. 

O Sr. Presidente da Republica, em logar de se resumir ás provi-
dencias policiaes com que a Constituição permittiu o exeTcicio <la 
faculdade de decretar o sitio ao Executivo, o .Sr. Presidente da Repu-
blica, em logar de deter ou desterrar pessoas, reprimir motins que .se 
devam ter pronunciado, verificaT os inqueritos po~iciaeil, prendendo 
o.s cabeças ou indiciados, o ·Sr. Presidente da Republica suspende jorr-
naes, prende jornalistas e impede o exercício da liberdade de pensa-
mento, cousas essas que, a meu vêr, nem o Congresso Federal tem o 
direito de impôr em seu\3 decretos. 

Então faz um decreto logogrypho, dizendo que o estado de siltio 
suspende a.s garantias; e sem enumerai-as pretende suspender todas . 
Elle devia então começar por . uspender as garantias que dizem re·ilpeito 
ao direito de propriedade. E, se não suspendeu essa.s garantias, é por-
que o Sr. Presidente da Repubilca é hoje grande propTÍetario·. 

iSr. Presidente, não queTo entraT na discussão doutrinaria do sitio. 
A Nação jrá chegou a um período de crystalização sobre esses princípios; 
a consciencia popular já se fixou :iJobre qualquer idéa nesse senti'do. 

,Comecei o meu discurso dizendo que, si sob outros Governos eram 
,permittidas taes ou quaes transgressões, não era dado agora recuar 
tantos marcos avançados na marcha do progresso e cultura, e convidar 
os legis!adores do paiz a dar o seu assentimento e concordar com esse 
retrocesso. 

Mas, Sr. Presidente, os documentos referentes ao primeiTo sitio, 
a _narrativa dos seus primeiros dias, eu a fiz em .S., Paulo, onde me 
fm acolher com outros parlamentares das furias do Governo. Peço a 
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V. Ex . . que faça publicar esses documentos no jornal da Casa, por 
que si me fôr isso neg.a.do eu lerei no expediente, us~ndo de · :Ull!-
meio legitimo, e si rn ·Mesa mandar Tiscar a sua pubhcaçã<> eu ue1 
ao Supremo T1·ibunal impetrar uma ordem para exercer a liber-
dade da palavra e de tribuna do Congresso. Declaro, uma vez por 
todas, para terminar: nenhum go•lpe de força eu Teceberei da Me·sa 
sem oppôr a minha resistencia, para não deixar ·que <> exemplo fru-
ctifique e lastre como tem lastrado os golpes de força na direcção 
gove~amental. 

$r. Pre.sidenie, o Sr. Presidente da Republica, terminando o seu 
primeiro sitio, fez a segunda pTorogação. Tendo declarado calmo <> 
Estado do Oeará, Districto Fe'deral, Nictheroy e Petropolis, o Sr. Pre-
sidente da Republica proroga o sitio e o pToroga porque nas fortalezas 
e casernas 0'3 seus gestos de brutal violencia e de surpxeza covarde, 
feitos na noite de 4 ·de março, -deixaram re.saibo que não podiam moner. 

E, como eu di.sse, em S. Paulo, a um jornal, elle se collocara na 
posição .de quem segurasse ·um cão de fila pelo pescoço' e depois não .,. 
p_udesse soltar para não ficar com o rosto estraçalhado pelos dentes do 
mesmo cão . 

.O Sr. Pre.si•dente da Republica está mantendo <> Exercito seg;uro 
pela gola no punho de feno da dictadura com o ·sitio prorogooo varias 
vezes, com a immobilidade, a submissão, as prisões disfarçadas em que 
os corpos dessas guarnições teem vivido em continuas promptidões injus-
tif:i.caveis pela promesaa .do Governo de qne YHC suspender o sitio, por 
ter soltado os gener-aes mais perigosos, denunciados com,o conspiradores. 
Pois bem. 

Chega o terceiro sitio, o ·Presidente da Republica prm·oga por seis 
mezool além da sessão legislativa os dous .sitios j•á decretado-s, e is_so tres 
dias antes da abertura do •Congresso, dando, o ineffavel jurisconsulto 
Herculano de Freitas o pTetexto de que esse Congresso, tendo de deli-
beraT exclusivamente a Tespeito da apuração presidencial e Tecon:he-
cimento .do Presidente .da Republica, não podia tratar dta discussão do 
·sitio. E o Governo, poT essa razão, proroga o sitio, como se o Congresso 
estivesse ausente. 

Esse grosseiro sophisma foi pelo proprio Governo desmascarado. 
Dias depois, :81;. Presidente, o Vive~Pre.sidente do :Senado, man-

communad'o com a sua maioria na Camara, mandava -a esta Casa que 
incluísse na ordem do dia dos seus trabalhos o sitio e outros assumptos 
do seu particular e peculiar interesse partidario, como o reconhecimento 
de poderes, para depois tratar da apuração presidencial !! 

Então que Governo é esse, Sr. Presidente, ·que salta por cima da 
Constituição, e, quando tod<>s os poderes reclam3JID. contra o que elle 
acaba -de fazer, declara que se o fez não foi senão em obediencia á 
Constituição, que determina que o Congresso trate da apuração presi-
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dencial antes do sitio, p.retextando que sem esaa med~da .elle, Gove~·no, 
deante da anarohia da desordem material, não· poderia ficar por dLas? 

Não é esse Governo, ·Sr. Presidente, pelos seus orgãos d'irectamente 
responsaveis e .solidarios, no•a seus erros, nos seus .crimes, nos seus actos, 
que vem declarando que o Congresso reupido devia tratar primeiro do 
sitio e depois da apuração presidencial, isso logo após um decreto q~e 
se impoz á revelia dd Congresso, o sitio, porque_este não :se poder:lia 
occupar disso, caso fosse t1:ata.r da apuração presidencial? Mas que 
homens são esses? A que orientação obedecem esaes homens? Que rumo 
~m? , 

Decididamente, Se póde dizer dessa consciencia, como na bus_sola 
do piloto, .deante de qualquer febxe imantado: a bussola e.stá doid-a! 
Elles não teem 1·umo, não teem norte, camill'ham ás man·adas, ás tontas, 
ás cabeçadas ! . : . 

O terceiro sitio, V. Ex. conhece. As primeiras sessões desta Casa 
do Congresso não. ·f.oram mais do que dolorosoa rrveetmgs em que nós, 
Deputados da opposição, tivemos de enfrentar a fmia dos amigos do 
Governo. E, então, .Sr. Presidente, houve um grupo que se destacou, 
como já tinha sido destacado e se destacara, até o fim da Legislatura, 
um grupo a que um dos maia eruditos dos collegas, cujo· nome não de-
clino para não offender a .sua modestia, um dos honrados collegas da 
bancada paulista, .chamou - "o·a inflexíveis". Pois nós não vimos, 
Sx. Presidente, um grupo de Deputado-a governistas perturbar a palavra 
dos Deputados da opposição, fazer um vozerio, um côro de gritos, de 
protestos, de tumulto, a ulular aos pé3 ·d:a op-posição; para Buffocar os 
seus protestos, os primeiros brados depois de longos tres mezes de sitio? 

Não eram esses "inflexiveis", Hr. Presidente, um precipitado dire-
cto da dictadura, aliás, perfeito e acabado á sua semelhança, como á 
oomeThança do Oreador foi feita a c.reatura? ! 

Vê, V. Ex., Sr. Presidente, que o Governo foi o conspirador, foi o 
pae da anarchia, foi o saneador das revoltas, foi o implantador da 
indisciplina militar, foi o creador dos pronunciamentos dos quarteis, 
foi o dissolutor do Congresso, foi o di·asolutor do Exercito, como tem 
sido ·sempre o clissolutor da Patria. 

Elle tem, .dia a dia, em obra de infernal paciencia, a unica a cuja 
orientação eHe obedece, d-estruido, um por um, os bens do nosso patri-
monio historico e moral de povo livre. Um por um, eu disse bem. 
O Governo do actual dicta!dox .ha de passar á hiatoria entre o peTiodo 
sanguinario .das salvações .e a inconscienc.ia ainda mais Banguinaria das 
libertações, entre os fuzilamentos horríveis e secretos do Batelliúe e as 
brutalidades de sua policia, entre a covard'ia de seus sítios e a covardia 
da Sua amnistia deante de soldados e marinheiros·. · 

Rara os canhões do Mi'fii[J,~ Ge'ro!es, volta:do·s para a cidade, este 
Governo, cujas energias o governismo não deixa de decantar contra a 
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opposição, só tem o recurso da covardia, da transacção, da negociação, 
e, á sombra do cad~aver, ainda insepulto do heroico Bapt~ta das Neves, 
o Governo negocia sua paz, sua miseria, sua vida material, entregando 
á indisciplina militar da Armada, ·a homa da Marinha e servindo aos 
desejos inconscientes da anarchia da soldadesca. 

O SR. E DUARDO SABOYA -A amistia é tambem da responsabili-
dade ,do Óongresso. · 

O SR. MAURICIO DE LACERDA- Esse é mais um recurso e manejo 
dessa politica hypocrita que domina. 

Diz o nobre Deputado ·que a amnistia é tambem da responsabilid!ade 
do Oongressp. Eu ainda não vi neste Governo ,se apurar responsabiJi-
dades de ninguem. · 

·Procura-·se pôr o dedo sobre a chaga, o ponto responsavel de cada 
um, e elle foge ao dedo como a gotta do mercurio ; e mercurio é perfei-
tamen~ applicavel, porque Hermes tambem é ·Mercurio. 

. O Presidente da Republica não é responsavel pelos seus actos e o . 
Sr. Pinheiro Machado não ·é responsavel peloa acto,s do Presidente . da 
Republica, não é o inspirador dos actos do Sr. Presidente da Republ.rca, 
é o mais infelíz dos politicos, amarrado aos seus caprichos. 

· Eu considero o Sr. P ill'heiro Macha·do como um po1itico nefasto, 
caudilho inqualificavel, dos processos sanguinarios, detestaveis, mas jtá 
disse que não imputo ao Sr. Pinheiro Machado alguns dos delictos que 
são exclusivamente do Presidente d!a Republica. 

Quem nos expoz ao· riso do estrangeiro? Quem nos pôz ao pelourinho 
todos os dias, creando o engrossamento como instituição official, nas 
casas de chave de ouro? Quem contemporizou com esta chaga, que .está 
co.rroendo o organismo nacional, a bajulação que se torna rendosa, não 
só para o bajulador, como tambem para o Presidente bajulado? Quem 
creou a figura do C hefe de Estado pre8l3nteado? Quem começou a con-
temporizar, a tolerar no GoveTno a injuria dos regalos daquelles que 
teem contractos ... 

O SR. EDUARDO 1SABO:YA- E' um mal do· no.sso caracter. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - Não é mal do nosso caracter. V. Ex. 

attribua essa qualidade ao caracter de quem tenha esse mal. O Mare-
chal Floriano · morreu pobre e até delle se conta uma ~nedocta sobre 
um episodio de um cidadão que o procurou para que lhe vendesse um 
engenho que possuia. ·O Marechal Preaidente da Re·publica a0hou tão 
exaggerado o preço, que declarou ao offertante que o procurasse depois 
do quadriennio. 
· O •SR: EDUARDO SABOYA - O engros.samento é que eu digo ser o 
mal do caracter. 

o 'SR. IÜOSTA JUNIOR (a.o .orador) - v. Ex. permitta que eu ac-
crescente : o Marechal FJoriano enxotou ·de Palacio a; quem lev-ou a 
proposta . 
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O SR. MAURICIO DE LACERDA - Ainda ha este accrescimo precioso. 
Os Governos .de Prudente de M·oraes, de Campos Salles e de Rodri-

guea Alves, todos elles passam, na opinião publica como intangíveis nesse 
assumpto. Ninguem ousou jámaia offerecer-lhes presentes, tendo inte-
resses dependentes desses Presidentes. Como póde o ·nobre Deputado 
affirmar .que isso é mal do nosso caracte:r ~ 

O SR. EDUARDO ·SABOYA- O engrossamento é ·que é o mal. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA- Pedro li, que ha de ficar, Sr. Pre-

sidente, -como uma figura immortal .de educado1· de nossa democracia e, 
sobretudo, como expoente de sua época pelo valor e virtude de >3eU cara-
cter e de sua mentalidade (muito bem), Pedro H, a quem lhe offerta-

. vam esta,tua~, mandava que, em lo.gar ·de~sas estatuas, fossem feitos 
· 'asylos onde se agazalhasse ' a pobreza nas suas chagas e infortunios, e 

Pedro li era um Imperador constituciona·l, não er:a um ·Presidente tem-
pararia! ('M'Wit'o bem.) 

Sr. Presidente, essa é a obra mais inqualificavel desse quadriennio 
- é ter rebaixado tanto o caracter, que já as sond~~~ms das nossas bus-
cas, i:inpressionadas e alarmadas onde ellas vão ter fundo, não encohtram 
mais a profundeza de seu abysmo; v-oltam de lá, Sr. Presidente,' tra-
zendo uma lama em .que ha our(}, mas tambem ha sangue. (.i11uito bem,.. ) 

8r .- Presidente, esse é o maior desserviço desse .quadriennio. Os 
. vicio§ políticos, .os crimes políticos, o:a attentados políticos, todos esses 

paf?Sam no cadinho do tempo debaixo d:a atmosphera serena dos outros 
·que hão de vir julgai-os por um julgamento ainda mais sereno . . 

!A. circuinstancia, a consciencia e a educacão -do Chefe do Estado, 
e ás vezea atiÍ um simples botão hemorrhoidari~ lhe se1·vem de desculpa 
e pretexto para as decretações do sitio. 

A histo·ria te1'á muitas vezes ·de .se alliar á medicina para poder 
apurar a culpa de àlguns Gover~o.s. E:ç.contrei numa obra que recom-
men:do-á Camara, do Sr. Ramos lvLejia, La loucura en ~a Histor+i.a, typos 
enfermos e tão suggestivos, .que não quero citar para não se dizer, desde 
logo, que o typo do homem que ora pres~de a Republica é mais um desses 
casos ·de psychiatria ... 

Sr. Presidente, a ob1·a ·desfe quadriennio, o que vae deix11r este 
quadriennio para •Sua obra? Vae deixal', Sr. Presidente, isto: tendo 
começado por uma revolta, passado pelas forca.s caudinas de uma amuis-
tia, declarado o sitio e bombardeado UJm quarrtel, tendo eliminadu e 
f,uzilado, secretamente .assassina<lo soldados e marinheiTos tendo 
Sr. Presidente, deposto Governadores, havia de acabar como' acabam 
todos os despotismos, depois -de attentar contra as 1iber.dades e contr-a 
as garantias individuae.s e contra direitos, attentou contra a fortuna 
publica e attentou contra o cidadão. 

A fortuna publica jaz compromettida pelos de•svarios e loucuras 
de uma administração sem pauta nos seu11 gastos. 
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Pois nós não reclamamos contra os gasto.s da Central e a Camara 
na{) declarou que esses gasto3 eram feitos sob a responsabilidade da 
Camara e não vimos .o Director da Central, deante do Chefe do E stado, 
no dia do seu anniversario, elogiar a .sua conducta criminosa, por ter 
saltado por cima -do Tribunal de Contas, ·das leis e até da.s regras da 
administração publica, para realizar aquelle grande empTehen.d:Lmento 
de duplicação da linha, no que aliás o Director da Central empregou 
paTentes~ Pois não vimos o Presidente da Republica, em logar -de res-
ponder censurando-o, demittindo-o pela audacia desse discurso que 
offendia ao Congresso, ao Tribunal ae Contas, porém, mais do que nin-
gu~m offendia-o na sua dignidade de 1Ühefe de Estado; não vimos o 
8r. Preaidente da Republica despejar<se em invectivas contra a opposi-
ção, elle .que tanto se queixa doa nossos ataques, e dizer que a opposição . 
não cessava de articular contra elle infamias e calumnias ~ 

Foi o primeiro Chefe de Estado que se desmandou em publico paTa 
sopap~ar-se .com a opposição. · 

Eu admiro a alta dignidade dos Presidentes civis que passaram 
pela Presidencia d'a Republica entre lll e3pada revoltada de militares 
m.Qtineiros e a opinião perturbada .das populaçeõs civis, na serenidade 
augn.sta de quem resalvava, com dignidade e coragem, o cargo que oc-
cupavam. 

O cargo é nacional, não é um caTgo do :Marechal; quando o atacá-
m'OS é para defender o caTgo ; não podemos tolerar que no cargo de 
Presidente da Republica .se veja a doação dessa ilha FTancisca que é 
o mais triste capitulo da nosBa vida administrativa . . 

A ilha Francisca, Sr. Presidente, foi doada para -que o ramal de 
.ftacurussá, que devia oor um ramal estrategico e se devia transformar em 
estrada mediterranea, não ficasse parado pelos grandes prejuízos que 
msultariam de3se acto do Sr. Presidente da Republica. Doaram-1he a 
ilha e um dos empreiteiros, Sr. Leopoldo ·Cunha, como desejasse- que 
sua empreitada, que era um trecho ainda por atacar, não fosae suspens.Q, 
offereceu-se, então, para fazer-1he um palacio na ilha. 

Que qualificação dlá V. Ex. ao acto -do P ·residente que, posterior-
mente a essa offerta, não suspendeu a construcção da ilha~ Evi-dente-
mente, sem injuria ao primeiro magistrado da Nação, podemos dizer 
que S. Ex. foi victima ·de um audaz suborno. 

Sr. Presidente, depois {le assim construido, na ilha Francisca, o 
seu palacete, um dia, -foi visital-o o Sr. Presidente da Republica, em 
companhia do então 1Sr. Almirante Alexand·rino de Alencar, que (como 
"a roda do destino" póde circular!), depois de ter Bido o Sr. Marechal 
Menna Baneto, sentinella contra o ST. Alexandrino, é hoje o Sr. Ale-

. xandrino sentinella contra o Sr. · Menna Barreto na confianca do 
Governo. , 

V. Ex. sabe, Sr. Presidente, que, na ilha Francisca, logo depois 
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da doação, foi feita visl.ta solemnemente pelo .Sr. Presiden!e d~ ~pu
blica, indo até em navio da esquadra. Depois de percorrer o ed1f1c1o~, a 
ilha declarou, e um jornal noticiou, que estava muito bem estabelec1da 
a c~sa, mas faltava um tanque de lavar roupa. A principio riram.-~se 
todos da simplicidade desse reparo, mas o Almirante Alexandrino soube 
muito bem comprehender os caprichos do Marechal e comprehendeu o 
que faltava, que era a canalização de agua potavel; o tanque de lavar ( 
roupa do Marechal era para levar os canos até mais longe e mandou 
fazer a canalização para a ilha Francisca. 

Apó.s, Sr. Presidente, este incidente, tive occasião de relataT á Casa 
que se tramava o arrendamento da iloha Francisca ao Governo da União, 
para nella ser installada a E scola Naval de Guerra. 

A ilha Francis'Ca dista .da ;aituação da Escola Naval alguns trechos; 
não estava installada escola alguma, a installação da chamada E.scola 
Naval é tão precaria, que, ha dias, partiu a pTimeiTa turma de aspiran-
te.s que lá devia estudar. Pois bem, são tão acanhad'as as salas, não tanto 
com-o as primitivas casa.s cobertas de palha do honrado •Senador Pi-
nheiro Machado, maJs tão acanhadas as salas que as tuTmas, para o 
almoço, se succederam de 17 em 17 alumnos, de sorte que até ás 4 horas 
da tarde, ainda faltava uma turma, almoçaT, e, como não havi~ viveres 
nem mantimentos, o.s alumnos ·sahiram pela povoação de Angra dos Reis, 
pedindo viveres, comestíveis, uma gallinha a um, quatro ovos a outro, 
cinco bananas a terceiro, até que puderam se forragear, como se diz em 
linguagem militar. E, 1Sr. Presidente, apezar desta especie dé colheitas 
de metaes, .como se diz na MaçonaTi:a, ou então sacco de Santo Antonio, 
como se diz em linguagem catholica, os alumnüs tiveram que regressar 
á 1 hora da madrugada, para vêr se podiam almoçaT, não tendo j·antado 
no dia anterior. 

Ora, Sr. P1·esidente, foram estes episodiós que levaram alguns alu-
mnos, incorrigíveis, perturbadores da serenidade e da compostura do 
Sr. Presidente da Republica, a propôr a S. Ex., num gesto patriotiéo, 
se desfizesse de sua ilha, para lá ser installada a Escola. 

1V. Ex. via ·O soffrimento que ia até a fome, e como est!lvam 
desabrigados os estudantes militares. · 

E ra um serviço patriotico; .S. Ex . .dava uma casa a t roco de muito 
pouco dinheiro, prestava assim um serViço, não só á PatTia, como á 
sua cla·sse armada. · 

Dizem que o Sr. Presidente da Republica, e um advogado de famosa 
defesa o affirmou, 1é sempre levado a isso pelos máos conselhos .dos ami-
gos; mas- o que é estranho é que l[lUnca receba conselho com que se 
esbulhe, ma:s com que rae locuplete, de sorte que as opiniões desse bom 
homem Ri-cardo tornam-se, assim, verdadeiramente .admiraveis, sã-o .de 
uma sabedoria que nem Bertholdo, tão conhecido da Camara, póde ter. 
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Não quero, coni isso, lembrar a antithese do Cacasseno e do Berthol-
dinho. 

Mas, o Sr. Presidente ·da Republica foi 3Jdvertido de que não podia 
fazer essa venda porque era ·Chefe de Estado e a venda era riulla, ma:3, 
cómo S. Ex. era casado com sepa-r.ação ·de bens, no segundo matrimonio, 
aventou-,se que podia fazer uma doação á sua esposa, e, essa, então, 
fazia o arrendamento. · 

_ Quando eu disse, f!,qui, que os jomae.s tinham noticiado isso, V. Ex. 
viu ·bem como bramiu a maioria: deshonra! não póde accusar o Presi-
dente da Hepublica! Eu não accusava, mas vou relatar á V. Ex. como 
se passou a escriptura de do-ação. 

O Sr. Conselheiro Silva Costa foi que minutou a escriptura. No 
caso de d-oação, ha um elemento chamado - a insinuação; depois de 
acabada e assignada pela doada, já acabada a insinuação e j·á prompta 
essa primeira phase do processo, deram ao Sr. Presidente da Republica 
dous nomes .de testemunhas para a escriptun de doação. E o Sr. Pre-
sidente ·da Republica lançou, no documento da insinuação, o.s dou·a 

· IJ,Ômes, de sorte que foi observado a S. Ex. que tinha inutilizado o do-
cumento (risos) e aparou-·se á tesoura. Posso informar que esse 
documento figura cotó, no "dossier" do processo. 

Quanto á venda, devo dizer á V . Ex., ainda não foi realizada, 
pelo seguinte: ha dive1'gencia si se deva fazer arrendamento ou venda. 
O Sr. Almirante Alexandrino, ao que me infOTmam amigos communs, 
meus e delle, tem re-.3istido, e não consentirá. . . e terminará por se vêr 
vencido no consentimento e na resistencia. 

A e-acxiptura, que se deve1'á lavrar <lepois, segundo se me informa, 
é a seguinte: um arren:damento por um longo prazo ou, então'- a directa 
venda do immovel. O preço varia. Disseram-me um preço exaggerado 
de mil contos, e outros, . de mil e quinhentos contos; mas, do preço não 
posso dar informações á Camara. 

· Não acho nad.a deshonroso que o Sr. Presidente da Republica se 
desfaça de propriedade sua; o que acho inteiramente fóTa dos moldes, 
pelo menos, é que o Pre.sidente da Republica se desfaça de uma pi;O-
priedade sua, durante seu quadri:en:nio e que pas·ae a ser .adquirida pelo 
.Estado, emquanto elle é o Presid·ente. E' só isso que eu acho estranho; 
mas, que se desfaça de uma propriedade, nunca. . 

· Sr. Presidente, vê, lportanto, V. Ex., qu~ a ilha Francisca doada 
pelo motivo poT que foi, com seu palacio construido, com o.s intentos 
com que o foi, e agora Üestinada: a fim maia aziago e mais triste, essa 
ilha Francisca, ainda hontem tornada na fama comparavel á ilha de 
8anta Helena, por antithese, essa ilha Francisca é bem uma bal:isa, com 
que se marcam os ultimos avanços do Govm·no, no .seu declinio móral. 

Vê V. Ex., ,Sr. Presidente, que tenho assim respondido ao aparte 
recebi~o. O vicio não é do caracter, porque si o vicio fosse do caracter, 
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a~imprensa não teTia. conde1nnado semelhan~ venda, teria apJ?laudid:o, 
subserviente, na serVldão a que o Sr. Presidente da Repubhca quer 
reduzir a N.ação .com os .seus ~itios. O .Sr. Presidente da Republica 
exerce a sua autoritaria repressão á imprensa e inconstitucional e 
dictatorial autorid:ade sobre ella, quando vê essa imprensa profligar 
certos actos corp.o o negocio da prata, que a imprensa profligou, e que 
não foi uma calumnia da opposição, nem uma infamia deUa, pois . o 
negocio da prata foi profliga:do pelo Tribunal constitucional do paiz, 
o Tribunal de Contas, que lhe negou .approvação; e o propTio Sr. Minis-
tro .da Fazenda .sentiu, a principio, repugnancia em fazer Tegistral-o, 
<Job protesto. E, até hoje, cava-se a responsabilidade de quem queT' que 
seja, e a covardia do officialismo cobre de lama o nome innocente de 
Francisco .Salles. Abusam do respeito que merece desses políticos o 
segredo de sua pasta, durante a administração a que serviu, para que 
não possa lava1· a sua honra, porque, si elle quizesse, saberia bem a quem 
lançar as culpas: 1 

O contrato d'a cacho~ir.a de Paulo Affonso, profligado pela im-
prensa como um dos escandalos deste quadriennio, esse contrato foi 
atacado pelo proprio Tribunal de Contas, e, depois, o pxoprio Governo, 
eÍn reunião solemne do Ministerio, declarou a ·.sua .ca\'>saçâo. · 

Vê V. Ex., ainda a'hi, a imprensa, proflig·ando, agiu de accôrdo 
com a moralidade administrat~va a que não deixou de .attender o Go, 
verno da União. 

Que fez, depois, essa imprensa~ Chamou ,á or·dem o Sr. Presidente 
da ReJJubli.ca, que fazia uma innovação na nossa vida historica e :repu-
blicana, tornando o seu noivado um caso político, um caso official. 
Nas Monarchias, iaso já não séTÍa possivel; que se dirá na Republica, 
onde .a vida domestica do Chefe de Estado está perfeitamente deli-
mitada pelas raias que separam o lar do Estado? 

Ainda ha pouco, não se viu o Presidente Wilson declaTar, nos 
Estados Unidos, que no Palacio recebia a visita de todos o.s seus conci-
da;dãos e partes interessadas no.s negocios do Estado, mas que, no seu 
lar, não recebia senão a·.s pessoas .de ·sua particulaT' estima? 

Não se viu, neste Congresso, ser preciso chamar-se á ordem o 
Presidente da Republica, por fazer das praça.s de guerra salões dos 
.bailea dos dançarinos officiaes e entregar a ·escolha das côres com que 
devia ser pintada a nossa esquadra, como galanteio, que é o estyilo 
~os tempos antigos, á noi-va do Presidente da Repubiica? Pois, quem 
mnovou os costumes republi.canos, obrigand.o a esse espectaculo a nós, 
que não :rueremos as .côrtes do Presidente da Republica, que não quere-
mos a VIda do.s pequenos Versailles., mesmo com honestos Trianons 
inaugurados por "meademoiselles", nem por grandes damas· nós qu~ 

"d ' ' quer~mos ~ VI a segu:r:a da Republica, intangível e superior á- essas 
contmgencias do affecto humano, que queremos collocar a Republica 



-239-

no pedestal em que os repubilcano.s sempre a quizeram? ~ois não foi o 
Governo do Sr. Marechal Hermes, que, innovando essas pratica.B, 
trouxe para .a praça publica o galanteio amoroso, para commentario 
da .imprensa, acarretando a necessidade de uma censura, a neces&Í-
dade, pelo menos., de um chamamento á ordem, ao cumprimento dos 
deveres, a que elle estava .submettido, tanto quanto a nós, ao respeito, 
ainda, para com 1ima digna consorte, e delle· para com a Nação ? 

Pois não foi .S. Ex. quem justificou a campanha da imprensa contra 
:semelhante acto? 

E elle não tem a insignificancia que se lhe quer dar ! 
Veja-se o pe'l'igo de um Presidente da Republica que inaugura a 

côrte! Além do conseliho do.s seus Ministros, que o Presidente larga-
mente, no presidencialismo, reune, sempre que tem de. evitar qualquer 
questão importante, além do conselho de seus Ministros, de seus looders, 
de seus parentes, de sua sogrança, sogros e s~ogras, elle teria, ainda, o 
.grupo dos J>equeno•a Trianons! 

Sr. Presidente, não pó de a Nação supportar a Republica envolvida 
nesse regimen de Tidicula, de desfructavel côrte presidencial! • 

Que fez a imprensa, profligando os actos de sua administração? 
Cumpriu o seu dever, toda -a vez que ella profligou e o Presidente 

da Republica lhe quiz ouvir a voz, o Governo acertou e foi alvo dos 
applausos e do respeito da Nação! 

No caso da prata, no· da caohoeira de Paulo Affonso, em todos os 
·casos, pequenos e grandes, com que est·á enriquecid-a a hiatoria de.ste 
quadriennio, a imprensa, quando elevou a sua voz e a sua critica, foi 
com o parecer dos tribunaes e dos poderes competentes. Ora, eram os 
Ministros que vinham a publico declarar a bandalheira; 01·a, os tribu-
nae.s que denunciavam a patifaria! E a imprensa não fez mais do que 
transcrever commentarios, discursos e actos, profligand·o-os, de accôrdo 
com a lei, pedindo respeito e segurança para a fortuna publica! 

Pois, o Presidente da Republica, no· seu sitio, feriu os militares 
-e feriu a ,imprensa. F eriu a imprensa, porque esta não fez o silencio 
sobre os abusos e crimes contra o Thesouro, esta é a verda·de ! 

Que fez a imprensa, senão profligar o contrato da cachoeira de 
P~ulo Affonso, de que os polít icos, depois, fugiram envergonhados, de 
que o proprio Governo e envergonhou, cassando a concessão feita por 
decreto solemne ? 

Que fez a imprensa, senão pro.fligar o neg·ocio da prata, impu-
gnado pelo Tribunal de Contas, em solemne e immortal protesto, que , 
·o elevou na consideração publica e no respeito do Congresso~ de que 
elle é orgão? Que fez a imprensa, senão concordm com o Ministro 
R.ivadavia, na repugnancia a semelhante contrato? 

·Que fez a imprensa, ·aenão condemnar os fuz ilamentos do Satelliü, 
que ~· proprio Governo da R{lpublica considera tão horrorosos, que, 
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quando A Epoca deu a de:r,mnci~ .de fuzilamentos ;provaveis da gu~~
nição desta cidade, elle se arrep1ou de horror e v~lU declarar que Ja-
mais tinha commettido crimes tão. ·neiandos, e quiz proce-ssar, .e pren-
deu até o jornalista que taes actos imputara á administração publicá? 

·Pois quem dá razão á imprensa de ter profligado D fuzilamento 
de soldados a bordo do &atellite e a asphyxia, de marinheiros, na ilha 
das Cobras, é o propxÍo Presidente d·a Republica, os seus proprios 
Ministros, a sua propria Policia, vindo declarar, ·em publico e razo, 
que ac-ha que aquella imputação o deshonra e o aggrava, por tal modo, 
que não póde deixar de puniT o calumniador! 

Que fez mais a imprensa? 
Illuminou, apenas, os fócos do crime, levando corajosamente, na 

sua àcção, a luz do direito e a lembrança da lei. á consciencia lobrega 
dos dictadores; .montou guarda renitente, Tesistente, coraj.osa ás portas 
do The·aouro e ás portas. do nosso ·sacrario, em que está a honra na-
cional! 

Que fez a imprenaa, senão defender ü Thesouro, senão defender 
D Governo dos proprios negocias illicitos, avisando-o das bandalheiras 
que se premeditavam contTa o erario nacional ? 

Que fez ella, senão ·ser o facho a illumin~Vr as consciencias obscure-
cida·a? 

Pois bem, 'Sr. Presidente, o· •Sr. Presidente da &publica, logo 
depois, e como para castigar aquelles que tinham ido illuminar o fóco 
do crime, o Presidente da Republica encarcerara ca:da um, desses de-
nuncia:d:ores de banda1heiras, quer dizer - em logar de punir os auto-
res de semelhantes attentados, que elle mesmo condemnara, encarce-
rando-os, elles continuaram livres e opulentado.s pela amizade do Pre-
sidente da Republica, e os 'denunciadores dos attentados, que o Presi-
dente da Republica coli.demnara, são enca:rcerados, ·no seu estado de 
sitio. · 

Está feito o traço moral do' quadriennio . 
. S1-. Presidente, os denunciadores das ladroeiras foram encarcerados 

e os autores dellas estão amimados e opulentados na privança do Chefe 
do EstadD. A imprensa é mettida nos car·ceres do Sr. Valladares, met-
tida nos "destroyeTs" da Mariniha e acorrentada, durante mezes de sitio, 
na pessoa de seus redactores-chefes. As brutalidades da Policia se sue-
cedem e a cel'l;SUTa se exerce, como ainda não se exerceu, nem meslrno 
n?s pequen.os reinos da Italia, nos tempos dos Hugos e outros pequenos . 
d1ctadores corôado.s. 

' O Governo, em lagar de prender os criminosos .que ousaram, para 
se locupletar, comprometter a honra do Governo,· que ahi está; o Go-
verno, que Teconheceu tão compromettida a ·sua honra, que annul-
lou os seus actos com que ia fructificar os criminoso&· o Governo 
Sr. Presidente, passou a mão, num affago extremo, soln·e a cabeç~ 
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destes criminosos e empurrou brutalmente, pelos couces de suas armas, 
ao interior de seus carceres, supprimindo a voz denunciadora, á pessoa 
dos seus denunciantes. 

Está ou não feito o balanço de culpas? 
Por que prendeu o Presidente da Republica os jornalistas? Por que 

supprimiu os jornaes? Por que exer.ce a censura? V. Ex. ·auppõe que 
a censura é algo de criteriosa e simplesmente visando as noticias que 
se referem ás agitações das idéas politicas, que possam contribuir para 
a desordem e para a anarchia? Não. Um crime recente, é o tragico 

.. fim de um joven bacharel, nesta cidade, noticiado pela imprensa que, 
teve no dia seguinte, sob a ameaça de priaão de seus redactores, o sello 
do silencio official, quer dizer, nem os crimes submettidos á penalidade 
commum, podem ser àpurados pela-devassa da imprensa, e essa devassa 
vae ser feita no segredo doa inqueritos im~oraes do sitio, e póde matar 
impunemente quem é amigo do Governo. 

E sse pedido foi feito por um illustre mineiro ao Chefe de Policia. 
O Sr. Chefe de Policia, attendendo, impediu os jornaes que .se refe-
rissem ao crime. O I mparcW-l deu esta noticia, declarando que delle 
trataria depois do sitio; e to.dos os jornaes o acompanharam. 

O Governo protege até o proprio crime commum! Não é só, Sr. Pre-
sidente. 

Diz-se, Sr. Presidente, que<> Sr: Irineu Machado foi quem primei-
ro, nesta Oru;a, denunciou a existencia de soldados nas galerias, depois 
do Presidente ·da Republica ter sustentado que o Parlamento não podia 
funccionar livremente, quer dizer, não podíamos livremente publicar 
o.s nossos discurso·a, e só forçado por um JVabelJ!S-oorpws do Supremo 
Tribunal Federai consentiu que exercessemos essa funcção, tão soberana 
como as suas funcções, tão alta como seu.> decretos ; o Executivo que é 
egual ao Legislativo, depois de ter sustentad<> esta doutrina, cogitou 
da prisão de Deputados e Senadores, e disto não se póde mais duvidar, 
sem acoimar de mentirosas as palavms do S'r. Barão de Teffé, quando 
aparteando o Sr. Ruy BarbOsa declara que para elle só tinha ·dec.retado 
o sitio. · 

Então, se era para elle, como se ia deixai-o em liberdade ? 
E' incrível. A Policia ordenara a prisão do Sx. Irineu Machado, 

e, em .seguida, a minha. Pedi ·ao Sr. Irineu Machado que se ausentasse, 
não ·que receasse a prisão em si, mas, porque tinhamoa a zelar a digni-
dade da no.ssa funcção, e o Congresso .só se abriria em maio, acha111do-· 
nos em março, que o T.ribunal só se abriria em abril, e nós corríamos 
o risco do seguinte: o·a Ministros, achando-se em férias, o Tribunal 
sem poder se recompôr, de não podermos pedir o habea.s-cm·pus, e con-
tinuarmos sob o vexame do Qoverno, que, certamente, procuraria nos 
affastar do exercício das nossas funcções para que ·aeus acto.s não sof-
fressem a nossa fiscalização. . 
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Então, declarei ao S'r. Irineu :Macha·do, que, mesmo que o habea.s-
oorpus fosse impetrado e concedi~o, elle seri~ deare~peitado pelo G~
verno e que o Co·ngresso, só reumdo em maH>, pod1a tomaT conheci-
mento .do caso e dar as providencias. 

Não era para defender as nossas pessoas · que a·asi~ procedíamos. 
Tanto isto é verdade que, ao se abrir o Oongre.sso, nós retomámos cora-
josamente os nossos posto.s, não deante de 30 ou 4() dias de sitio, mas 
de 160 dias. : 

Ao chegarmos aqui, nesta Casa, levantámos, eu, o 1Sr. Pedro M'Oa-
cyr, o .Sr. Irineu Macha·do, e, no 1Sena:do o Sr. Ruy Barbosa, o no•;:;so 
pTotesto, ·formulámos a rrossa condemnaçã'o contra os crimes, contra oa 
desmandos desta dictadur a . 

. PoTtanto, não foi por pavor a qualquer medida desta caricata 
dictadura, d~ste caricato dicta·dor caserneir-o que assim agi, mas, sim-
plesmente, para salvar a; vida .do Sr. hineu Ma;chado. 

E' sabi,do que , em fevereiro, e isto ouvi em casa do Sr. Senador 
·Nilo Peçanha, de um nosso amigo, qu,e,. contra o Sr. Irineu se tra-
mava audaz aggressão. Não dei grande credito á denuncia, porque a 
julguei insupportaveimente boateira. Em todo o caso, levei-a ao .conhe-
cimento do 1Sr. Irineu, ·que nella tambem não acreditou. 

·Passado algum tempo, chegava a noticia de que o Sr. Irineu seria · 
aggredido pelo Sr. Tenente Serm Pulcherio, estipendiado directa- ·.!f; 
mente pelas verbas da Villa Proletaria, e, logo depois, os jornaes, 
entre elles o Correio da Manhã e A JJJpoc.a, davam o mesmo aviso, 
Decretou-se o esta,do de si tio, e, em um dos clubs desta cidade, jantando, 
á noite, o Sr. Irineu Machado soffre a primeira aggressão, com o pro-
testo, aliás, de todo.s os assistente·a, entre os quaes estrangeiros, indi-
gnados, que verberavam a conducta ignobil do Governo, por permittir 
que se tramasse o assassinato ·do representante de Minas. 

Depois de chegado a S. Paulo, o Sr. Irineu Machado poude lêr; 
indignado e ·aurprezo, num jornal da tarde daquella cidade, a carta de 

' um subdelegado deste Governo, um tal Pinto Machado, que dizia que 
o Sr. Pulcherio tinha grande misaão política a desempenhar em sua 
Patr.iR;, qual a de repellir e até a de supprimir os desordeiros. 

Logo depois, se viam quaes eram os ·desord~iros. Um delles, era 
eu. V. Ex., S'r. Presidente, vá ligando bem os factos. Depois deate inci-
. dente, fiquei tão revoltado com tudo o que se pa.ssava, que em S. Paulo 
mesmo, quando o Sr. Deputado hineu Machado devia pedir o hab·eas-
oorpus, eu lhe disse: "Você não póde soffrer estes vexames, você não 
póde continuar como caça, deante do.s 1!evólve1·s desses bandidos e, 
Hurant~ ·o estado de sitio, seja prudente, mas, uma vez terminado 
este, está c?mmigo aprazado a procurarmns este biltre, para lhe dar-
moa uma hção severa, para não ousar mais perturbar o exercício do ' 
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nosso mandato". Logo depois, denunciei a esta Casa que, para as 
tribunas e para as galerias, vinham soldado,s, no que fui contestado, 
sendo oito do regimento de cavallaria e dez do 4°. batalhão de infan-
teria, dez de um Tegimento, commandado por um sargento Ramos, 
e, entre elies se encontrava um soldado que foi guard-a do Sr. Pira-
gibe, quando pre~so. 

V. Ex. saiba que, depois dessa mirili.a denuncia, foram, tidos como 
suspeitos e recolhidos a quartel, não mais mandado.s aqui para vigia-
rem a palavra dos Deputados. Não denuncio por temer um golpe do 
.Governo, mas para mostrar os processos desta épo·ca e deste Governo. 
Os episodios se succedem ;· logo depois, Sr. Presidente, o 'Governo da 
&publica durante o sitio, sem imprensa que o critique, premedita 
a mais audaz a mai.s criminosa, a mais co.ndemnavel de todas as suas 
emprezas, qu-e este emprestimo iilimitado, projectado ás pressas, em 
cauda de um credito do Senado, para esmagar as votações na Camara, 
e para que vingue o plano infernal dos dous terços da olygarchia 
do Senado. 

Vae-se arrancar á Nação, sem o devido exame .das contas em que 
se consumiram os duzentos e tantos mil conto.s que o Governo, o anno 
passado, confessou ter dispendido sem autorização do Congresso; 
vae-se ar-rancar -á Nação duras contúbuiçõeB, crear novas obrigações, 
para que o Governo po.ssa terminar os seus dias, não a prata e a 
nickel,. ma.s a trinta dinheiros estrangeiros. 

Sr. Presidente, foi para isto que se fez o sitio: para poder jogar 
na praça e anniquila.r o commercio, 'impedindo o seu funccionamento 
a prata berlinense, a prata Fon Berlin; foi por i-sso e para isso que 
o Governo quiz tOTnar essa moeda divisionaria em uma verdadeira 
emissão clandestina. Inundou a praça do Rio de J aneÍTo de prata, r 
forçando os devedores a -receberem em prata, essa prata mal cunhada, 
que o Governo faz transpeso e que, quando se vae apurar a moeda,. 
nota-se a falta e o desfalque. Isso, •Sr. Preúdente, o Governo faz 
tranquillamen'te, á sombra do sitio e á sombra do sitio quer arredar 
-daqui Deputados legitimamente eleitos, como o de Pernambuco, vi-
brando a espada do sitio sobre nossas cabeças. E ' ainda á sombra do 
si·tio que o Governo desterra os militares que lhe não são sympathicos, 
manda dar dos exhaustos cofres do T-hesomo da União 300 conto.s 
ao Estado do Cear-á, arranca em aviso reservado, de 22 de abril, mil 
conto.s, como para garantia da ordem, e vae pagar nada menos de 
40 e tantos mil contos á Madeira-Mamoré, de contas impugnadas pelos 
funccionarios do Ministerio e pelo Tribunal de Contas, pelo Con-
gresso. li . ~ - ,; . .: • · ~ : ~ t 

O Sr. Presidente vae, de crime em crime, de delicto em delicto, 
desfalcando a fortuna publica e deshonrando o seu Governo. O Go-
verno não que1· resgatar nC<s seus ultimo.s dias as suas culpas. 
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O Governo ...._,. dizem - conta com o apoio que al'l'anca pela ameaça, 
de protelar, ind~finidamente o l'econhecimento de poder do Pres~
dente da Republica, dos Deputados do Sr. Wencesláo Braz, e, depo1s 
dessa ameaça, declara que elle, Governo,. não é o, pertu~·bador, el_Ie 
que estava disposto a pl'otelar ? reco11:hec:mento at-e depo1s da sessao 
ordinaria, de modo a to·rnar 1nconst1tucwnal esse acto e fol'çar a 
posse do Sr. Pinheiro Machado, ao3 15 de novembro, para marcar 
nova eleição. Pois, não foi o Governo que veiu ainda protelar este 
grave problema político e, que, agora, manda dizel' nos corredores 
desta Casa, que o .Sr. Wencesláo estendeu os punhos ás cordas que 
lhe arremessou o Governo. 

Pois não é o Governo que affronta a consciencia de3se cidadão, 
desse l'epublicano, querendo impopularizal-o, enfraquecei-{), desde já, 
esguelação política qu0 elle deve evitar, para cavalgal·o, dominai-o, 
como o Sr. Pin'heiro Machado costuma cavalgar, com seu acicate, o 
Presidente da RepUblica. 

Não é esse o plano: impopularizar quem tem o mandato do povo 
d ensarilhar em torno delle as armas pretm·ianas para que elle possa 
governar sobre tudo e ·3obre todo.s ~ 

Pois então o Sr. We.ncesláo Braz não está a vêr que o seu voto, 
tt sua .solidariedade, a sua collaboração nestes actos, que o seu assenti-
mento expresso o torna desde logo impopulad 

Pois não eBtá a vê:r que se fôr assumir o poder nessa atmosphera 
de prevenções e cercad(') desse ambiente de impopularidade tornará 
impossível a serenidade indispensavel para o seu quadriennio que tem 
de enfrentar · os mais graves problemas da nossa vida e que dizem 
com o . funccionamento regular dos negocios da nossa Patria ~ 

O :Sr. Wencesláo Braz, e daqui lhe dirijo o ·3upremo appello, 
aliá3 insuspeito, porque é de Deputado. que não apoiou a sua candi-
datura - o Sr. Wencesláo Braz não Cleve, por amor aos brazile~ro.s, 
expôr a tanto a cadeira que vae occupar. 

Pois o Sr. Wencesláo Braz não vê que nessa cadeira de espi:ahos 
.e sacrifícios elle, Presidente civil, não poderá l'estaurar o credito 
externo, não podm'á regenerar a ordem financeira da Patria, não 
poder-á reataurar a ordem militar, anniquilar a anarchia dos espíritos 
e. assegurar a ordem constitucional, sem primeiro se approximar da 
Nação, sem primeiro fazer isto que o Marechal H ermes nunca fez~ 

O futuro Presidente, dando a sua solidariedade á prorogação do 
sitio, não vê ·que vae comprometter a sua cadeira, não vê que vae 
rebaixal-a na sua funcção ~ . . . 

Diminuída a Nação nos seus direitos, mutilada na •3ua persona-
lidade, tristemente mutilada, aleijada e confrangida ás ultimas redu-
cções de sua pessoa, não é só ella que decahe; o Sr. Wencealáo Braz 



apparecerá aos olhos Bstrangeiros e aos <aeus proprios olhos como o 
Chefe de Estado de uma ·Patria dissolvida e anniquilada. 

Tal é o epílogo deste quadrien:i:tio. E elle tanto contamina quem 
delle se approxima, tão fundo alastrou o seu grande mal no organismo 
patrio, que o quadriennio vindouro e mais dous ou tres deverão ter 
uma só orientação - restaurar, na política, a ob.ra de 1·espeito aos 
partidos; na Constituição, a obra de respeito á sua lettra e ao seu 
espírito; no organismo economico uma política sábia, orientada, e 
não uma política que não tenha escola nem methodo. 

O Sr. Pinhell-o JYiachado deu-nos uma pittoresca noção do que 
seja uma nação. Nação é o patrimonio de homens. : . 

Os "ao expôr-vos'1, "0 povo foram", "as· cau3as é", são abundan-
tes na Mensagem deste anuo. 

Ha mesmo nest3: Mensagem uma rasura digna de · Teparo. Em 
dado trecho, ao alludir ao Timbó, Taquarussú, emfim zona dos fana-
tico.s, e mão cauteTosa, política, sábia do palaciano su,bstituiu a pala-
vra "Paraná" pela-a "no sul do Paiz", escriptas a lapis!! Indagando 
eu do :Sr. Carvalho Chaves .si se trata da região contestada, · S. Ex. 
me disse que o territorio em questão era liquidame.nte paranáense. 
que absolutamente não se tratava do contf1Stado ! O Presidente da 
Republica,' numa questão desta importancia, para não se comprometter 
com o Paraná, comprometteu-se, porque elle foi que começou a pqr 
em duvida os limites do Paraná, que nem, Santa Oatharina conte-a-
tava. _ _. 

Ü Sr. Presidente da Republica, ultimamente, abusa de uma ima-
gem nova, vem com uma série acolchoada de phrases, que são p;;tra 
nós verdadeixas pedradas, injuriar a opposição, declarando-a infame 
e calumniadora. Nos seus discursos, dos quaes o percurs01· teria sido 
o do Piquete, o Presidente da Republica estende aS\ suas mãos pode-
rosas, que actualmente estão prestes a deixar as redea·s do poder, e 
declai·a que não as tem azinhavracfas T Mas quem o accusou disto? 
Ninguem. Apenas se lhe disse que elle não podia fazer negocios illi-
citos, que não podia receber presentes de ilhas· Franciscas e de chaves 
de ouro, que não devia viver nesses regalos, com as offertas dos seus 
subordinados, con'ompendo nas repartições o sentimento d·o dev:er, 
sendo privado~ . o·~ funccionarios de parte dos seus vencimentos, ga-
nhos com .sacnfl.cio, para que se façam doações aos chefes do Estado!! 

O que pedimos ao Presidente da Republica, não é que estenda 
as mãos e as mostTe não azin:havradas, numa phrase que é um dos 
wa.!?ionetes, sempre prestes a sahir no·s trilhos da .sua oratoria; o que 
pedimos é que essas mão·s não ·se mostrem tintas do sangue dos fuzi-
lad?.s, dos sacrificados nas revoltas militares, que se voltem para os 
amigos que o abandonaram; queremos que ellas não venham mancha-
das no sangue dos nossos concidadãos. 
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Não é só o dinheiro, sopitado que enche de opprobrio as dieta-
duras. Ha dictaduras que .rol.l!bam, outras que matam, e ha outras que 
matam e roubam exercendo mixtamente essas duas funcções. 

A physion01~ia do dictador que rouba, Sr. Presidente, é uma 
physionomia historica, inegutJ,lavel, inconfundível. 

O jesuitismo, usando · de uma expressão j'á empregada como qua-
lificativo o jesuitismo dá á sua attitude o gesto de homem honrado 
e não d~ixa de dissimular em publico... e quando sopita dinheiro 
alheio, diz fazel-~o em nome da Patria, em nome da liberd·ade dos 
outro.s, e accrescenta outxas razões com que estré1la seus crimes .. . 

O dictador que . mata, Sr. Presidente, esse é mais corajoso, por-
que não rouba, não se enriquece, apenas mata: apenas empobrece o 
thesouro moral do seu p-aiz. 

O 'SR. PRESIDENTE (fazendo som· os tymp.anos) - Lembro ao 
nobre Deputado que faltam cinco minutos para terminar a ho.ra. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Sr. Presidente, vou concluir. 
Eu disse, a principio, que uma Nação não volta a traz pela von-

tade de um caudilho, nem pela espada ameaçadora de um dictador, 
porque essas medidas de compresaão não vão até á consciencia daquel-
les que guardam os seus princípios, nem affectam a, liberdade de pen-
samento. 

Eu ·desejo, não que as insmreições não se suffoquem, mas que 
ellas não succedam. Easa medida de excepção é üm borrão negro na 
nossa Carta Constitucional, é medida que ahi entrou porque nós somos 
um povo copista em nossas instituições. 

Se nós tivessemos consultado a te.ndencia de nossa raça, viríamos 
que por graves razões ethnicas e historicas não se podia dar ao poder 
constituído sul-.americano a faeuldade do sitio nem mesmo repressivo, 
senão com o maior zelo e cuidado, quanto mais o aitio preventivo e 
sua pr:erogativa inconstitucional. Por que nos paizes sul-americanos, o 
exemplo da Norte AmeTÍca não póde .servir de estalão, exemplo em 
que o ·Congresso se tornou poder congressual, reduzido de muito, mas 
não de bastante o poder presidencial. . 

Em outroa paizes, como a Inglãterra, o Poder Judiciario con-
Úabalança o poder govei·namental da força investida naa pessoas da 
Corôa. 

Na Republica Argentina, os Presidentes .só organizam a tropa 
federal para irem aos Estados garantir, nunca os grupos políticos, os 
aventureiros, os •aalteadores que deshonram a Republica, · mas, para 
conter, e, ·sobretudo, garantir com as bayonetas nacionaes a vontade 
da Nação. 

São essas as ten(l.encias. No Brazil são as tendencias pessoaes -do 
Chefe de Estado contestando a-a attribuições constitucionae.s do Poder 
J udiciario, c~mtestando as attribuições legiS'lativas do Congresso, ron 
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testando até onde o soldado possa ser capitão do matto de seus conci-
dadãos que elle esáaviza, contestando ao povo a libeTdade, á Nação 
o direito e honra d-e .ser independente, o direito á personalidade. 

Sr. Presidente, o Brazil devia ter visto na dictadura, o disfarce, 
a mascara dos . despotismos covardes e hypocr~tas. o estado de sitio 
não é necessario ao po-der for te que não foi repudiado pelo povo, que 
tem apoio na tropa armada. Esse poder ~ão oáe firmado na lei. Fir-
mado na lei é respeitado porque o povo não o aggride. Quem o aggride 
é a tropilha de aventureiros inconfessaveis que nada póde. S'ó pre-
cisam de sitio os Governos fracos, fallidos, covardes, criminosos como 
este que está triste, lugubre e tragicamente a findar. Só precisam de 
·3itio, de medidas de excepção que suffo.cam a opinião, os Governos 
como este, -que vive do segredo, dos escandalos, de seus erros e crimes, 
que ~mordaça a Nação com as bayonetas que devem servir ao paiz 
que elle faz de pedestal de throno de fámilia de arrivistas. 

E' essa tendencia ethnica, são essas solicitações historicas que nos 
e·stão a arrastar para um despenhadeiro dessa dicta:dura. 

O Congresso que approve a prorogação do sitio; approvará o 
sitio, mas o app1·ovará sem o i.neu voto, sem a minha solidariedade. 

O homem que o decretou, os intuito.s que o decretaram, tudo isto 
constitue; não uma pagina para o historiador, mas um documento de 
investigação criminal, de psy;chiatria ... 

E' essa a psychologia nossa, é essa a razão do momento. Dêem 
sua approvação, á prÓrogativa; levem pelo seu voto. á altura de um 
principio legal, aqui'llo que foi a nossa miseria, a no.ssa vergonha. 
a nossa humilhação; dêem ao dictador o contentamento indizivel, 
extraordinario, de se vêr applaudido pelas suas proprias victima:s! 
E, como os gladiadores, digamos a este Oesar enxovalha-do por muitos 
de seus actos, digamos a esse "im.perator" mínimo, amesquinhado na 
"capitis diminutio" dos grupos que o empolgam, digamos: 

- Ave, Oesar ! 0' tu a morrer nós te saudamo.s ! 
(Muito b'em! M~t.iito bem! PalrnJas prolongiCUllas n.a..s ÇJ!Chle1'ias 'e no 

1·ecinto. O Sr. Pre'8idenbe recaama attenção, {lazeni!Jo soa1· os tympan!os. 
O orador é m1tibo cumpri'riMnflado e abmçarl!o pelos seus oo7f/;ega-s.) 

r Y" -

O Sr. Presi•dente - Oontinúa a discussão do artigo unico do 
projecto n. 1, de 1914. 

Àcham-.se sobre a Mesa duas emendas, que vão ser lidas. 
Em seguida, são successivamente lidas, apoiadas e postas em dis-

cussão com o artigo uni co as seguintes emendas : 
~o caso de ·ser a pprovado o pTojecto n . 1, accrescente~se, ond-3 

convier : 
·Fica .guspenso o estado . de sitio nas comarcas de Nictheroy e 

Petropolis1 E stado -do R io de Janeiro, desde o dia 7 de jun:ho do 
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corrente anno (data em que se realiza a eleição para o preenchimento 
da vaga deixada no Senado pelo DT. F . Portella) . 

Emendas Sala das sessõea, 29 de maio de 1914. -
Mrat111-icio d.e L.aceràJa. - Raul Veiga. - Ram~'ro 

Braga. - José To»entino. - Miar~~oel Reis. 
·0 Congresso N acionai resolve : 
Artigo unico. São approvados os estados de sitio declarados pelo 

Poder Executivo pelos decretos ns. 10 .796, 10 .·797, 10.835 e 10.861, 
bem como os ·acto·a praticados durante os sitios assim decretados até 
a data da 1\!Iensagem, podendo o Poder Executivo suspender o ultimo 
sitio nas comarcas de Nlictheroy e Petropolis, nos dias 7 de· junho e 
12 de julho, em que se effectuam, no Estaci:o do Rio de Janeiro, a 
e'leição .senatoria_i federal e a eleição presidencial e definitivamente 
logo que as condições ·de segurança publica o permittirem, e dando 
opportunamente conhecimento ao Congres·ao das medidas de que se 
tiver utilizado, documentando-as ; revogadas as disposições em con-
tr ario. 

Sala das sessões, 29 de maio de 1914. - Fróes riJa Cruz. - Elys'io 
rk Á11aujo . - Silva Castro . - Souza e Silva. - Faria Sctrui:o. 

O Sr. Pr·eside·nte - Continúa a discus·aão do artigo umco do 
projecto n. 1, de 1914. 

Não ha mais oradores inscriptm3. 
·Si · mais nenhum dos Srs. Deputados quer usar da palavra sobre 

o aTtigo unico, vou declarar encerrada a discussão. (Pausa.) 
Rstá 13ncerrada e adiada a votação. 

S ES•SÃO D E 30 DE MA:J•O 

O Sr. Ca.rJo.s Maximil·iano (*) - Sr. Presidente, tomei a pala-
vra paTa respigar succintamente dous pontos unicos de ordem juri-
dica e constitucional que se encontram no discurso do illustre Depu-
tado cujo nome declino com a devid'a venia, o .Sr. Irineu Machado. 

Sustentou S. Ex. , em bellas phrases e longas amplificações, que 
a theoria argentina de ser o estado de sitio tanto um remedio repres-
sivo como preventivo é antiga, do tempo da caudilhagem, não vigoTa 
mais alli . 

Dá-se exactamente o contrario. Os mestres cujos ensinamentos 
reproduzi, asseveram que ha tempo, ha mai.s de 20 annos, alli dis-

( •) Dis{)urso pro f€ rido na hora do expediente . . 

.. 

,, 
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cutia!Jl Tejedor e outros, no Pal'lamento, sobre ser ou não preventivo 
o estado de sitio. 

Hoje a doutrina victorioaa é a que repelle como bysantina a 
distincção entre 1·ep1·essivo e preventivo. Eu o affirmei apoiadq nos 
mais modernos constitucionalistas platino.s: Veibúa, que publicou o 
seu livro em 1907, e Perfecto Araya, em 1908. 

O Sr. Deputado por Minas, que pretendeu mostrar;se mais co-
nhecedor do moderno constitucionalismo platino, cita s6mente o livro 
de um autor que morreu ha muito tempo, e que, aliá;;;, tambem lhe é 
contrario, Amancio Alcort.a, o qual escreveu em 1882, sendo de 1897 
a ultima edição do seu livro. 

Não ha commentario mais recente do que o de A.mya. Do alto 
desta tribuna emprazo o nobre e t!).lentoso Deputado e quem quer 
que seja . a cital' um livro, um só de constitucionalista argentino mais 
moderno que Gonzalez V ediia e A roya, · o qual assevera que prevaleceu 
na grande Republica do Prata a doutrina de ser o estado de sitio méra-
mente repressivo. 

Além daquella affirmativa, ·sem documentação alg1.1ma. S. Ex. 
repetiu o sophisma exposto no Senado pelo honrado Sr. Bulhões. 

Asseverou este, e repetiu o talentoso Deputado por Minas, que, no 
§ 2° do art. 80 da Constituição, se preceitúa que o Executivo, nas 
medidas de 1·epressâo contra as pessoa~> se limitará etc. Logo o estado 
de sitio é repressivto, concluiu. 

·E' principio de H ermeneutica não se poder interpretar a lei por 
dispositivos isolados. 

Se fosse licito fazel-o, eu invocaria o § 1° do mesmo artigo, a·asim 
concebido: "Não ·se achanClo l'euniáo o Congresso, e correndo a 
Patria imminenb.e perigo, exercerá essa attribuição o Poder Executivo 
Fedel'al." ·"' ' ' 

Ora, imminenbe é o que está pendente, sübranceiro, o que está 
para vir e não o que aconteceu já. Logo, o perigo i1n1ninente1, ·que 
.iustifi~a a decla:Tação do estado de sitio, é o perigo proximo, porém 
f1dur.o ,· porquanto a decretação visando •evi fJM, desvia r, não deixar 
sobrevir o perigo, ·é medida p1·eventiva. 

Não uso, po1,ém, desse processo errado de apanhar e explicar 
treéhos isolados. Deve o interprete confrontar os varios di spositivos 
e concilial-os. Ora, si o . § 1 o encara o estado de .sitio como medida 
preventiv;a, e . o .§ 2° do mesmo artigo, · como ?"epreSISiva, a correcta 
interpretação, a verdadeira doutrina é a que sustentei; iato é, que o 
estado de sitiO tanto é medida 1·epressiva como pre'lkntiVIa. 

Não me sento, entretanto, Sr. Presidente,· sem assignalar uma 
circum.stancia interessante. Só um ponto de menor importancia, do 
meu discurso sobTe o estado de ·sitio, foi discutido e atacado. 
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De muito maiox monta eram as theses prospostas pelo juriscon-
sulto genial, Sr. Ruy Barbosa: 

1°, o sitio decretado sómente pelo E xecutivo não póde prolon-
gar-se até depois de aber ta a seasão ordinaria do Congresso; 

2°, o estado de sitio declarado pelo Presidente da Republica tem 
menos amplitude, mais r estrictos effeitos do. que aquelle que se ori-
gina do Parlamento. 

Essas theses eu combati e destrui a ultima, até meamo com a lei-
tura do voto unanime do P rimeiro Congresso Jurídico Brazileiro. 

Eis o que desejo que fique bem claro e consignado nos nossos 
Annaes: as doutrinas do eminente .Sr. Ruy Barbo·aa , que eu combati, 
não foram defendidas, após .o· 1nw d!úscurso, por um só dos oradores 
da opposição. (Muito bem.) 

Votação do projecto n. 1, de 1914, approvando os estados de si-
t io declarados pelo Go·vemo; com votos em separado e substitutivos 
dos Srs . .Arnolpho .Azevedo e Pedro Moacyr (e emendas) (discussão 
unica). 

o Sr. lriJn.eu Mac'.hado (peYa ordJem) - ST. Presidente, o pro-
jecto, cuja 'votação V. E x. acaba de annunciar, contém, em um só 
artigo, duas disposições, envolvendo materia de natureza diversa. N a 
primeira parte elle Tegula e a:ppTova os ·actos do· E xecutivo, decretando 
estado de sitio; na segunda parte elle approva os actos pTatioados pelo 
mesmo polder, na vigencia do primeiro est-ado de sitio e sua primeira 
prorogativ·a. · 

Vê V. Ex. que se trata de a'SS'llm'Pt·o comrp1etamen te estranho·, 
este que se acha na segunda pnt•e daquelle que se acha regulado pela 
primei1~a parte do artigo cuj a votação V . Ex. annunciou . 

Nestas condições, eu requereria a V . Ex. que mand-asse proceder 
á v'Otaçã:o por partes, que é direito meu, Tegimental, afim de formu· 
laT, nos competentes e opportunos momentos, as questões de ordem 
que eu devo leV'antar. 

O Sr. ·Aro·es da Cruz (peZa o1·dem) - Sr . Presidente, requeiro 
a V . Ex. que consulte a Camara -se concede preferenci-a para o sub-
stitutivo que eu e outros meus collegas. de bancada apTesent.ámos . 

E ste substitutivo é exactamente o pTojecto da C:ommissão, au-
torizando, porém, o · Governo a suspender o estado de sitio nos dias 
'7 e 12 .(le junho, em Nictheroy e em PetTopolis, dias em que naquelle 
E stado alli se procedeTá ás eleições de um Senador fedeTal e do Pre-
sidente. · ' ' ' ' ' ' 1 1 1 1 ' 

'E' esta unicamente a iÇI!éa nova que contém o substituti'Vo. 
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O Sr. Nicano.r do Nascimento (plla on!J3m) - Na qualidade 
de relator da Commissão de Constituição e Justiça, neste particular, 
declaro que o substitutivo apresentado pela banca-da do Estado do 
I-lio é merecedor de app1•ovação, pois os actos eleitoraes desse Estado 
11ão devem ser pr.ocedidos dentro do estado de sitio . 

I sto está nas normas do regimen e nos antecedentes parlamenta-
l'eS e politicos relatiy;o.s á questão. 

O SR. IRINEU MACHADO - E' uma farça, porque os trabalhos 
eleitoraes se -dão em um period.o em que o estado -de sitio produz os 
seus effeitos. 

O SR. NICANOR oo NAscn.1ENTO - E' o gue tinha a dizer para 
orientar á Camara 1"'8lativamente ao parecer da Commissão. (.Mwito 
bem>· wuit.o bem.) 

O Sr. M.aur·icio ·de Lac·erda (pam erncamimha1· a vobação') -
Protootru contra :o .substitutivo d:a maioria da bancada fluminense que 
considera mais um a-cto da comedia, que o P ·artido Republicano Con-
servador e o Pre·sidente daque1le Estrud!o andam a repre&entar; e pede 
preferencia ·para o substitutivo da minoria da bancada . 

O Sr. Pere.ir.a Nt~~n•es (pe-la O?"d.em>· mo·vime-nto de a.ttenção) 
As considerações, Sr. Presidente, que veem de ser adduzidas pelv 
illu.strado representante dD Estado do Rio de Janeiro, o Sr. Mam·icio 
de Lacerda, obrigam-me, mui á contragosto meu, a occupar a .atten-
çào desta Casa. 

Ao Estãdo do Rio de Janeiro, para cumprimento dos seus deve-
res civi•cos, é em absoluto indifferente que impere o estado de sitio on 
que .se achem em pleno vigor aiS lih~rdades corn:stituciona.es, como 
aliás .succede neste momento na qua.si t:otalidade dü seu ten:itorio . 
O caracter do fluminense, as energias moraes que sobremodo o desta-
cam no exercicio das obrigações publicas, a altivez das suas tradições 
politicas, todo o seu pas&ado e o seu presente são a prova mai8 irre-
futavel de que no Estad!o do .Rio de Janeiro a prerogativa do sitio 
não é ameaça e nenlhum impedimento á Iibe1··dade do voto por occasião 
das eleições que proximamente lá se deverão realizar. O eleitoTado de 
Nictheroy, que, em sua h·onra, é precis.o salientar, semp-re primou 
pela maxima independencia no uso dos seus direitos politicos, af-
frontando corajo·samente situações difficeis e me·smo defrontando até 
com o perigo ·da guerra civi1. como succedeu a l de março de 1895 
para a eleição de Prudente de Moraes;· o eleit'()l"ado de Nictheroy, 
C·Omposto de e1ementos comcientes dias suas responsabilidades, assim 
como o eleitmado de P etropolis, cidade tambem ciosa dos seus bTios ~ 
de >Cumprimento dos seus deveres, nem um e nem outro temem o sitio 
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ou acaso exigem a sua sm.pensão -temperaria par.a que saibam exer-
cer a sua missão pe1,ante as urnas . 

Si a bancada fluminenoo apresentou um substit·ulbivo) acompa-
nhando os precedentes da n<Jssa hisroria política, suspendendo o sitio 
em Nictheroy e em P etropolis no dila . da eleição, foi unica e .~im
plesmente cingindü...se ao criterio da maioTia da Oommissãio, que ha-
via resolvidü conferir a delegação da suspensão do sitio, quando lhe 
ap110uvesse, a1o Po·dJeT Executivo. 

E' impossível ao Poder Legis1ativQ conheoor da opportunidade da 
suspensão d<J esía'i!Jo de. sitio. Decretada esta medida pelo P oder Exe-
cutivo, na ausen•ci.a do Congresso' N acionai, elle, que tem a suprema . 
responsabilidade da defesa da <Jrdem material, é o grande juiz da 
eonveniencia ou inconveniencia da sua revogaçã<J. E, só por uma 
deferencia foi que tal substitutivo foi formul ado e apresentado, e 
para que 'jámais se suppozes·se que a .situaçã·o düminanrte no Estadü 
d{) Rio de Janeiro precisa de semelhante recurw para lograr victoria 
nos pleitos que se vão ferir . Ain:da mais, é indispe·nsavel observar que 
os eleitorados. de Nictheroy e de Petro·polis são numericamente uma 
pequena parcella dü eleitorad<J geral do Estado do Rio de Janeiro. 

O substJi.tutivo da maioria da bancada fluminense não comporta 
c nem legitima -as referencias do illustre Deputado o Sr. Mauricio de 
La,cerda, que natur;;tlmente agiu sob o domínio da sua paixão parti-
daria e com flag1'ante injustiça das intenções que ü inspiraram . 
(.iVIw~to bem; muito be11~!) 

O Sr. Arnol•p•ho A•zeve·do (pela 01'dem) - Sr. Presidente, com-
quanto ande ha muito afastado da familiarid.ade do Regimento .. . 

10 SR. lRINEU M.A!CHADO - A Mesa tambem anda. 
O SR. ARNoLPHo AzEVEDO - . . . parece-me que, pelo -art. 212, 

eaberia na votação a preferencia ao substitutivo que ti;ve a honra de 
offerecer no seio da OommissãJo <1e Constituição e J ustiç·a . .Si a or-
dem da ·vo1taçã;o :fosse estabe-lecida no art. 212, todas as questõe•s le-
vantadas até .agora teri<am desapparecido, porque o meu projecto sus-
pen-d;e o esta·do de siti:o·. P edida a preferencia, porém. para o substitu-
tivo da bancada dü Ri{) de J 1aneil'o, eu desejaria que ·v . EIX. me in-
formasse sobre si, concedida essa preferencia e app:rovado o substi-
tutivo da balllcad-a fluminense, estariam prejudicados ·o meu e ·outTos 
substitutivos e tambem o projecto offerecid!o pela commissão d.e Oon-
sti tuição e Justiça . 

O SR. PRESIDENTE -- A Mesa considera prejudicados todos os 
projectos, dada a hypothese que seja concedid·a a preferencia pe·di-da 
e que seja approvad-o o substitutivü da bancada fluminense pela Oa-
mara. 
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O SR. ArumLPHO AzEVEDO - Agradeço a V. Ex. a informação. 
Cumpre-me declarar, portanto, que votaremos não só contra a 

pref.erencia requerida como contra o substitutivo da banca.da do Rio 
de Janeiro. (Mwito bem!) 

O Sr. Presid·ente - Com relação ao requerimento do Sr. Mau-
ricio de Lacerda, a Mesa tem a declarar que não póde tornai-o em con-
sideração, porquanto trata-se de uma emenda additiva, que começa as-
sim Clerrwlo): "No caso de ser approvado o projecto", etc. 

A Mesa, porém, tem a accrescentar que a emenda não ficará pre-
judicada, si fôr approvado o substitutivo ou projecto da Commissão. 

O Sr. Pe:drr.o Moacyr (pam enoom,inhiCI!r a voiJ.açãi>.) salienta o 
proposito da maimia em manteT a politica de Minas, sob a dependen-
cia da apur.ação presidencial, que vai send·o adiada pelo Partido· Re-
publicano Conservador, e, autor ele um snbstitutivo, que a maioria 
não leu, mas onde o orador deixou a sua opinião, lamenta que a Ca-
mara vá sancc~o11ar com seu voto a sua deposição, tramada pelo Go-
verno e pelos políticos nefastos que estão infe1icitando a Nação. 

O Sr. R.amiro S.r.a1ga (pe/;a ordem) - Sr. P res.idente, o sub~ 
stitutivo da maioTia da bancada fluminense, a cujo re'Speito foi in-
vocado pelo meu nobre collega o precedente rehtivo a outros estados 
de sitio, absolutamente não tem r.azào de ser e nada mais r epresenta 
do que um estudado ·gesto . a ser atirado sobre Nictherohy e Petropo-
lis, justamente no dia da eleição . P01·que o facto é que eu não com-
pr·ehendo como a maioria ·da bancada fluminense . que p arece querer 
zelar pebs tra,dições da liberdade d·as urnas em Nictheroh:v e PP-tro-
polis, quer a su spensão de estado de sitio apenas em um dia, fic·a.ndo 
o restante do tempo ·com o teneno perfeitamente preparado, propicio 
paTa a propaganda e a co.acção contra o ·candidato que vr.e levantando 
0 eivismo fluminense . 

Sr. Presidente, todos os precedentes de estado de sitio invocados 
o foram fahamente , visto como a suspensão elo esta.clo de sit io em taes 
casos tem sido feita unica e exclusivamente por decreto d·o Poder 
Executivo e em sitio por elle declarado e não absolutamente por dele-
gação do Poder Legisl ativo. 

E'sse · substitutivó representa ainda mais uma. ignomínia imposta 
::1 0 Congresso, vist-o como elle delega ao P oder Execu·tivo a f a·culdade 
de suspender o e-itio e. d·epois, novamente. por um decreto, r esiabele-
cer o sitio estan d·o o Congresso func.cionando. E ' m'lis uma amarguTa 
que vamos curtir. 

O SR .. FoN'SECA HERn•ms - Então é ignomínia ant1ga. 



- 254 -

O SR. MAURICIO DE LACERDA - O le.rMler diz que é ignomínia an-
tiga; por iosso não tomem e fiquem muito satisfeitos . (H:a O'ldms 
apwrtes). 

O SR. RAMIRO BRAGA. - Sr. Presidente, e~·tou vendo que a Ga-
roara arde no. desejo, está toda ella incendida na ancia de suicidar-
se, e eu enteud:o que nã-o devo demorar esse uitimo e supremo gesto. 

Um Congresso que funcciona em um estado de sitio cuja decla-
ração lhe foi u surpada, um Congresso despojado de mas attribuições 
,privativ-as, originarias, de direito proprio em beneficio de uma fun-
cção de excepção do Executiv·o, não é poder so·berano e independente, 
é uma fi{;ção, uma sombra do poder, é adorno, enfeite constitucional 
da dictadura e do cesarismo. · 

Ouvimos tod·os nós, üuviu a Camara, entre a,ttonita e emocionada, 
em um dos seus primeiros dias um discurso inspirado do representante 
do Distl·ioto Federal, cujo nome peço licença para dedinar, o Sr . 
Florianno de Britto. S. Ex. alçou-~e, alcandorou-se, voou alto, pai-
rou uo 'Olympo e de lá voltou, cland:O-nos a sensação terrena com a 
imagem de leão, te·ndo cleante de si a immenáda·de do deserto. 

:s. Ex. •tem razão! A Nação Brazileira, que querem reduzir a 
um immenso de.serto moral, ondre não ,s;e pfo.ssa .sentir a minima vibra-
ção, o minimo sopro ele liberda·de, tem cleante ele si, trazendo em suas 
potentes garras, estraçoacla, esfarrapada, esfrangalhacl•a, a Constitui-
ção o golpe de estado ele 25 ele abril! ( MIWito b•e<m) . 

Eu, Sr. Pre,siclente, · em nome ela alti'Vez, d:a independencia do . 
Congre~so, voto contra esse monstruoso estad'O ele sitio . (Muito bem, 
mv-ito bem) . 

O Sr· Presidente - Os senhores que votam a favor da prefe-
rencia requerida pelo Sr. Fróes da Cruz queiram levantar-se. 
( Pa'UI#a) . 

Foi approvada. 

O Sr. l1rineu Machado (Pela ouZem) - Requeiro a verificação 
da votação. 

Procedendo-.se á verificação da votação, reco'll.hoce-se terem vo-
tado a favor 90 Srs . Deputaedos e contm, 56. 

Approvada a preferencia. 

O Sr. Ped~o. Moacyr (pela 01·dem) - Requeiro que a vota~ão 
fe ja feita pelo processo nomin·al, quanto ao projecto substitutivo, com 
alterações oue, e1·eio, o Sr. Deputado Irineu Machado vai propor. 

O SR.. P RRSTDENTE - Os senhores que apnrovam o requerime11to 
do Sr. P edro Moacyr queiram se levantar. ( Paw8a) . 

Foi approvado. 
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O Sr. Presidente - De accôrdo com a deliberação da casa, 
vae-se proce<1er á votação nominal. 

O Sr. Irineu M,acha.do (peLtL o:rderr") - Requeiro que a votação 
elo substituüvo seja feita em duas partes - a primeira, relativa á 
approvação dos decretos que estabelece o estado de sitio; e a Eegunda, 
sobre a approvação dos actos praticad\)s durante o estado de sitio. 
Este meu requerimento é identico ao que formulei quando V. Ex . 
_2nnunciou a votação do p1'0jecto da .Commissão . 

O Sr· Presidente - Vae-se proceder á votação da pnmeua 
parte, que é a seguinte : 

"São approvados os eE.tado•s de sitio declarados pe-lo P.oder Exe-
cutivo pelos decretos ns . 10.796, 10.797, 10. 835 e 10.861. 

O Sr. M.auricio de Lacerda (pela ordierm) - Sr . PTesidente, 
chamo -a attenção da C amara para o seguinte. Ha uma indicação ap-
provadai em sessão ·dle 29 de dezembro de 1911 e . que hoj.e- faz parte do 
nosEo Regimento, que o .acldita nos termos .seguintes: 

"Ao § 1 o do aTt. 190 a,ccrescente-se o Eeguinte : Não poderão 
ser ap-resentadas e acceitas pela Mesa emendas que importem em ele-
legação ao Poder Executivo das attribuições privativas d,o Congresso 
N acionai, constantes elo mt. 34 d·a Constituição Federal." 

· O art. 34 ela Constituição Federal diz : "Compete privativamente 
ao CongreE•so N aci•onal ... " e no seu n.. 21 : "Declarar em estado de 
sitio um ou mais pontos do territorio nacional, na emergencia de 
aggressão por forças estrangeiras ou de 0ommoção interna, e appro-
var ou suspender o sitio que houver sido declarado pelo Poder Exe·-
cutivo, ou .::eus agentes Tespoll'saveiE, na ausencia elo Congresso" . 

Si o Congresso respeita o n . 21 do art. 34 da Constituição; si 
respeita a indicação do Sr . Bmbos·a Lima, que alterou o regimento, 
não póde approvar .semelhante substitutivo, qüe consiste n a delega-
ção de attribuições pTiva.tiva'S suas, ·as quaes não pócle delegar, por-
que, acima ela autorid.ade do ,Congresso, ha a Constituição; o seu 
voto não póde ser discrecionario está sujeito á autoridade della e do 
Regimento. ' · 

V. Ex. mesmo, Sr . Presidente, não poderia ter acceito seme-
lhante emenda. 

O SR. FRóEs DA CRuz - O ·projecto tambem autoriz9. o Executivo 
a suspender o si.tio . 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - A maior não justifica a menor. 
Ao contrario, reforça apenas a minha oppo:sição e moEtra que o ar-
gumento de V. Ex ., dizendo que o projecto é que abTe o precedente, 
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essa delegaçãio· de poderes que lhe não compete, nem póde dlar . 

E, sr a maior1a, os correligionarios do Poder :h;xecutiv·o fizerem 
essa delegação, terão exm,bita:do de .seus poderes, sahindo dos limi-tes 
da Constltuição, do respeito ao l:Wgimento e, ao mesmo tempo, Tas-
gando o Regrmen_to e a .Constituição da H.epublica, si é que alguma 
causa ainda resta a rasgar e a estroónhar nessas. duas leis reguladora~ 
de nossos trabalhos 'e dw existencia da ·Nação brazileira. (.Llt.Lwitú bem~). 

. I 

O Sr. Presidente - A' objecção feita pelo nobre Deputado cab6 
á Mesa dizer que não tem procedencia, pois a indicação a·pprovada 
falla em emenaas apreEentaidas ao orçamento e, no caso, trata.-se de 
um substitv.tivo a um projecto .da Commissão. 

V ae-se proceder á votação nominal. 
Os .senhores que votaTem a favor da primeira parte dirão svm, 

os que votarem contra dirão não. 
ü Sr. Secretario vae f azer a chamada. 

O Sr. Simeão Leal (1° Sec?·e,ta?'i.a) procede á chamada dos Srs. 
Deputados. 

Feita a chamada respondem - s~m - approvando a referida 
pTÍmeira parte d.o substitutiv•o ·do Sr. Fróes da Cruz e outros, os Srs. 
Antonio Nogueira, Aurelio Amorim, Luciano Pereira, Firmo Braga, 
Hosannah de Oliveira, Cosba l~odrig.ues, Dunshee de Abranches, Ar-
thur Moreira, Cunha !~tachado, Agripino Azevedo, Ooelho Netto, 
Joaquim Pires, Felix Pacheco, Raymundo Ar,thur, Eduardo Saboya, 
Bezerril Fontenelle, Thomaz Cavalcanti, Agapito dos Santos, Fre-
derico Borges, FloTes da Cunha, João Lopes, Virgílio Brigido, Au-
gusto Monteiro, J uvenal Lam~a·tine , Felizardo Leite, Simeão Leal, 
Seraphico da N obrega, Maximiano de Figueiredo, Lourenço de Sá, 
BoTges da Fonseca, Cunha Vas·conce11os, N.atalicio Camboim, Euze-
bio de Andrade, AHretdo· de Carvalho, Tiburcio de Carvalho, Dias 
de B arros, J oviniano , de Carva.lho, Felisbello Freire, M·oreira Gui-
marães, Pires de Carvalho, Freire de Carvalho Filho, Fehnto Sam-
paio, Carlos Leitão, P edro MaTiani, Raphael Pinheiro, Paulo de 
Mello, Torquato M:oreira, J acques Ourique, Julio Leite, Metello J u-
nior, Nicanor Nascimento, Pereira Braga, Thomaz Delphino, Flo-
J·iano do B1·itto, V-ictor da Silveira, Fróe& da Cruz, Souza e Silva, 
Erico Coelho, Pereira Nunes, Elysio de Araujo, Silva Castro, Faria 
Souto, Augusto de Lima, Sebastião MascaTenhas, Vianna do Castello, 
Siiveira Brum, Astolpho Dutra, Baptista de Mello, Francisco Bras-
sane, ChTistiano· Brazil, Garção Sto·ckleT, Jayme Gomes, Rodolpho 
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Paixão, Ala01· Prata, Francisco P.aolielo, Raul Cardoso, Marcolino 
Barreto, Ramos Caiado, Annibal Toled.o, Caetano de Albuquerque, 
Mavignier, Luiz Bartholomeu, Pereira de Oliveira, Henrique V alga, 
Celso Bayma, Gustavo Richard, Vespucio de Abreu, Gumercindo Ri-
bas, Evaristo do Amaral, Simões Lopes, Marçal E sco·bar, Homero 
Baptista, Cm·los :iYiaximiliano, Fonseca Hermes, N abuco de Gouvêa, 
Victor de Brito, Joa.quim Osorio, Domingos Mascarenhas, João •Sim-
plicio e João Benicio (100). 

E responderam - não - os Srs. Monteiro de Souza, Moreir.a 
da Rocha, Augusto Leopoldo, Balthazar Pereira, Simõ·es Barbosa, 
Frederico Lundgreen, Costa Ribeiro, J-osé Bezerra, Manoel Borba, 
Netto iÜampello, Augusto do Amar.al , Aristarcho Lopes, Erasmo de 
Macedo, Bapt ista Accioly, P edro Lago, Octavio Mangabeira, Alfredo 
Ruy, Arlindo Leone, Souza Britto, Raul Alves, Rodrigues Lima, Leão 
Velloso, Figueiredo Rocha, Dionysio Cerqueira, Rodrigues Salles J:.li-
lho, Manoel Reis, José Tolentino, Raul Veiga, Ramiro Braga, J:\'l:auri-
t.Jio de Lacerda, Francisco Veiga, .Ribeiro Junqueira, Carlos P e·ixoto 
Filho, José Bonifacio, hineu Machado; Caloger as, J osino de Araujo, 
Manoel Fulgencio, Galeão Carva1hal, Cardoso de Almeida, Candido 
111:otta, Joaquim Augusto, Alberto Sarmento, Cincinato Braga, Pru-
dente de Moraes Filho, Palmeira RippeT, Buen-o de Andrada, José 
Lobo, Arnolpho Azevedo, Costa Junior, Martim Francisco, 1hrcello 
Silva e P edro Moacyr (53) . 

O Sr. Presidente - Res.ponderam - sim 100 Srs . Deputados e 
nãlo, 53 . 

V a e-se proceder á leitura dos nomes dos Srs. Depu la :;os que res-
ponderam - sim e - não. 

O Sr. Süneão Leal (1 o &ecreta1·io) procede á lei tur a dos nomes 
do5 Srs. Deputados que responderam - sim . 

O Sr. Presidente - Responderam - sim 100 Sr.s . DeptÚ~dos. 
Vae-se procede1· á leitura dos nomes dos 81'1~. Deput Mios que res-

ponderam - não. 

O Sr. Elysio de Araujo (2° S.ec1·etario) procede á leitura dos 
nomes dos Srs . Deputados que responderam -não. 

O Sr. Presidente - Respondemm - nãio 53 S:rs. Deputados. 
A pr.imeira parte do substitutivo foi appro;vada . 
Vou submetter a votos a seguinte segunda pm·te do substitutivo 

do Sr. Fróes da Cruz e outros. 
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"Bem ·COrno os actos praticados durante os si-tio.s assim _decretados 
até a data da mensagem, podendo o ~oder Executivo suspender o ul-
timo sitio nas comarcas de Nictheroy e Petropolis nos dias ' 7 de 
junho e 12 de julho, em que se effe·ctuam, no Estado do Rio de J a-
neiro, a eleição senatorial federal e a eleição presidencial e definiti-
vamente logo que as condições de s~gurança publica o permittirem, e 
dando -opportunamente conhecimento ·ao Congresso das medidas de 
que se tiver utilizado, documentando-as; revogadas as disposições em 
contrario." · 

Os senhores .que appr.ovam a segunda. paTte do substitUitivo, 
queiram levanta1·-se . ·( Pawa) . 

Foi approvada. 

O Sr. M:aur.icio de Lac·erda (pela o1·dem) - Requeiro verifica-
ção da votação . 

O Sr. Presidente - V a.e-se verificar a votação. 
Procedendo-se á verificação da votação· reconhece-se terem vo-

tado a favor 89 Srs . Deputado.s e contra 46; tgtal 13 5. 

O Sr. Pres:i.d·ente - Foi apprDvada a segunda parte do substi-
tutivo. 

Vou Sll'bmetter a votos a seguinte emenda a·dditiva do Sr. Depu-
tado Mauricio de Lacerda e outTo~:. : 

"No caso de .ser approv·ado o projecto n. 1, accrescente-se, onde 
convier: 

Fica suspenso o estado de sitio nas. comar-ces de Nicbheroy e P e-. 
tropolis, E-stad{) do Rio de Janeiro, desde o dia 7 de junho do cor-
rente anuo (data em que se realiza a eleição para o preenchimento da 
vaga deixada no Senado pelo Dr. F. Portella) . 

O Sr. M:auricio de Lacerd,a: (pela o?·.é/;em) - Peço licen'ça a 
V. Ex., Sr. Presidente, para TetiTar a emenda . E' a unica cousa que 
me compete, attendend-o ao gesto da Camara. (Mwit'o bem). 

Consultada .a Oamara .é concedida a r etirada da emenda do Sr . 
Deputado Mauricio de Lacerda. 

O Sr. ·Presidente - O substitutivo vae á CommisRão ele R~
dacção . 

A Mesa considera prejudicados o . projecto e mais -os votos em se-
parado <±os Srs. Arnolpho Azevedo e PedTo MoacYT. 
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O Sr. Cal1o;geras (pelfh ordem) - Sr. Presidente, pedi a pala-
·vra para ml!-ndar á Mesa, afim de que tenha a devid-a publicida.de, a 
ooguinte declaração de voto que, de accôrdo o Regimento, já redigi. 

Vem á Mesa e é lida a seguinte declaração de voto : 

A.cceito a doutrina da constitucionalidade dos quatro decretos do 
Executivo sobre o estado de sitio, embora quanto ao ultimo, de 
n. 10.861, acuda logo lembrar non {.(mne quod licet, lu.one'8t'I.IXI'n. 

Não lhes dou, entretanto, minha approvação integral, reservan-
do um voto favoravel exclusivamente aos dous pTÍmeiros, aos decretos 
de n:s. 10.796 e 10.797, pelos motivas que passo a expôr . 

·Causa oTiginaria, ou motivo explorado po1: profissionaes da agi-
tação, com fard.a ou sem ella, é indubitavel .que os successos do Ceará 
traziam em constante inquietação grande numero de oHiciaes. Cul-
minou a tensão dos espíritos, com a consulta, expontanea ou não 
telegraphada ao Olub' Militar pela guarnição de Fortaleza, sobre a 
attitude que deveria ter em relação ás ordens que se diziam envi9-das 
do Rio pelo Governo, dando o rotei1·o a seguir no conflicto sangrento 
·entre as du-as par-cialidades políticas daquelle Estado. 

Para aquelles que, como eu, desejam ver as forças nacionaes me-
recer o nobre ·qualificativo elo Exercito france·z, la grande silencieuseJ 
para o apuro de seu prepaTo profissional e como escola de d·isciplina 
e de .civismo para o Brazil inteiro, nenhuma ·duvida subsiste sobre a 
grave falta, moral e patriotica, revelada em tal consulta, cujo fim, 
acaso :qão entrevisto pelos consulentes, seria transformar Club Militar 
e forças armadas em instancia revisora, superior ás de.ci~ões governa-
mentá.es. 

Pouco importa que·, na azafama produzida por tal telegramma, 
procurassem os actuaes detentores do poder collaborar na .agitação 
{justificando-;a por isso mesmo), porfiando por obter uma resposta 
favoravel a esta ou áquella orientação partidaria. Era, em qualquer 
caso, a intervenção do Exercito na política, com todo o seu cortejo 
de males; e o Governo não se lava da culpa de ter cooperado em tão 
1amentavel deslise, aggravado pelas subsequentes vi-aitas ·presidenciaes 
aos corpo.s ela 9a Região, bem como aos navios da esquadra. Mais 
alguns capítulos na, já demasiado longa, série de• desvario,s do qua-
driennio vigente. 

Chegada a este ponto, a situação era já francamente revolucio-
naria. De um lado, um esboço da dictadura pela violencia das forças 
armadas. Por outro la~o, um Governo que, po.r mais passível de 
eensuras e por menoa digno do respeito publico era e é o Governo 

. ·constitucional da Republica. Nenhuma hesitação se comprehende ou 
justifica quanto á escolha. Julgou então o Governo e julgou bem, 

I 
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que o rumo a seguir era o restabelecimento da ordem e da disciplina. 
Da!hi o primeiro decreto sobre o sitio, que approvo, pois fez voltar 
exaltado.s e amotinados ao caminho unico ·que, em paiz policiado, se 
d~para á tropa de terra e mar: o respeito e a obediencia ás autori-
dadea legalmente constituídas. 

Não vale indagar, cousa que. reputo algo byzantina, si o sitio é 
preventivo, além de repressivo. E não vale porque a simples .tentativa 
de deliberação ~ollectiva do Exercito em assumpto reservado aos con-
selhos gove.rnamentaes, já representava um gesto revolucionaria que, 
a todo transe, cumpria desde logo reprimir. 

No Ceará •.3e travava a lucta entre a rea~ção popular e um 
Governo de facto, pois .quaesquer que fossem as relações estabelecid!ls 
com os demais poderes da Republica, nunca fô1·a eliminada a macula 
originaria de sua investidura illegal : 1°, pela intervenção da força 
federal no.s acontecimentos de 1912; 2°, pela irregular constituição do 
agrupamento · que simulou. apurar os podere·a no pleito que ::;e seg'uiu 
á deposição violenta do ex-Presidente Accioly. Em outra occasião, 
se apresentai·á ·ensejo para discutir a responsabilidade do Governo 
da União em taes successo.s, e para aventar sua allegada co-partici-
pação nos recentes disturbios. Do ponto de vista da decretação do sitio, 
basta attentar n a situação do Estado, em vesperas de entrarem as 
forças insurrecta.s na cidade de Fortaleza. E, dado o conhecimento 
que ora se tem dos effectivos das varias columnas, é obvio que se 
prepáravam grande.s sa·crificios ·de vidas e de propriedades, por não 
haver na Capital cearense elementos de resístencia capaze.s de impedir 
a victoria da gente dos Carirys. 

A decretação do sitio, ahi, agiu como elemento amortecedor, impe-
dindo mais um choque sangrento. E o prompto restabelecimento da 
paz o provou. 

Mas, tanto no Ceará, ·como no Rio os disturbioa cessaram imme-
diatamente apó.:; a acção do Governo. 

Na primeira dessas i·egiões já o sitio cessou; e lá, entretanto, 
correu s::rngue, e chegou .a seus peores extremos a revolta armada. 

Aqui os documentos officiaes e a inspecção dial'Ía dos aconte-
cill).entos na Capital da Republica provam a nm·malização da vida 
nacional. Ninguem pre·ao . Inqueritos a provarem que, a ter havido 
qualquer esboço de conspiração, já havia abm·tado. Conluio de praças 
de p;ret, sem .solidariedade de seus chefes. 

Os proprios indiciados soltos; e alguns delles, com missões .de 
C()pfiança profi.asional. E taes resultados beneficos foram conseguidos 
logo . após a public·ação dos dous primeiros decretos do Executivo. 
Não havia, pois, Tazão para os demais. --

_Nestas condições, e para resumir, meu voto é pelo substitutivo do 
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Sr. Arnolpho Azevedo, com, exclusão do decreto n. 10.835, ahi me-n-
cionado. 

Sala das sessões, 30 de -maio de 1914. - CaloqelltJ,S. 

O Sr. Cado.s Peixoto Fil'ho (pela o'rdem) - Pedi a palavrBi 
para mandar á Mesa a seguinte declaração. de voto, subscripta pelos 
Srs. Deputados ·Josino de Araujo, Fnncisco Veiga e por mim. (Lê. ), 

Vem á Mesa e é lida 'a seguinte declaração de voto : 
Declaramos que teríamos votado pelo substitutivo do Sr. Depu-

tado Pedro Moacyr, ·ai não tivesse sido prejudicado pela preferencia 
concedida pela maioria da Camara . 

.Sala das sessõe.s, 30 de maio de 1914. - Franciso.o Veiga. - -
C. Peixoto Fi!lho. - Josino de Arauj.o. 

O Sr. Moreira da 'R.o·c'h'a (pela ordem) - Sr. Presidente, pedi 
a palavra para declarar que faço minhas as palavras do Sr. Deputadw 
Carlos Peixoto Filho. 

O Sr. Mauricio de Lacer.d,a (pela ordem) - Sr. Presidente-~ 
é para declarar, em nome da minoria da bancada flumÍnense, que 
esta votaria pelo substitutivo do Sr. Arnolpho Azevedo, e, em meu 
nome, que eu votaria pelo suhatitutiv<J do Sr. Pedro Moacyr. 

O Sr. Leão. Vdloso (pe.lri ordem) - Faço identica declaração,.. 
isto é, que votaria pelo substitutivo do Sr. Pedro Moacyr. 

O Sr. Ramiro B-raga :CP'ela or.dem) - Faço identica declaração: 

O Sr. Pre·sidente - Acha-se sobre a Mesa a seguinte declaraçãO' 
de voto: 

Declaramos que teríamos votado pelo substitutivo do Sr. ~rnoi
pho Azevedo· si o mesmo não tivesse sido prejudicado pela preferencia 
concedida pela Camara. 1 

Sala das sessões, 30 de maio de 1914.- Ribeiro Junqueira.- Jo$~ 
Bonvfacio. - Mranoel Fvlgenci.o. · 

I$E1SSÃO DE 1° DE JUNHO 

O Sr. Fonse,ca Hermes (pela ordem) - Sr. Presidente, achan-
do-se sobre a Mesa a redacção final do projecto sobre a decretaçãU> 



-262-

.~o estado de sitio, requeiro a V. Ex. consulte á Casa sobre si dis-

.pensa a publicação, para que .seja immediatamente discutida e votada. 
Consultada, a Camara a.pprova o requerimento do Sr. Fonseca 

Herme·s. 
Em seguida é lida a seguinte Tedacção : 

.Redacção fima,l iJJo projecto n . 1, de:()'/;e anno, qu.e approvl2 o testado de 
'S'Ltio decretad,o pelo· Poder Exlecutivo pelos d!ecretos ns. 10.796) 
10.797, 10.835 e 10.861 ·e os ados pmticados na :Suk:L vig~ncia e 
autoriza o Goveroo 1a susPmUf,er o ultimo .s~Vtio em Nicth·eroy e 
Petr.opolis nos dias. 7 de junho e 12 t1e julho, ·e dá outras prov'i;,. 
dencias 

(Substitutivo ao 'Projecto n. 1, de 19-14) 

O Congresso N acionai resolve : 
.Artigo unico. São approvados os estado·s de .sitio declarados pelo 

-Poder E xecutivo pelos decretados ns. 10.706, 10.797, 10. 835 e 10.861, 
:bem como os actos praticados durante os ·sítios assim decretados até 

a data da Mensagem, podendo o Poder Executivo 
R_:ed. iJn'lll .su·spender o ultimo sitio nas comarcas de Nicthe-

roy e Petropolis nos dias 7 de junho e 12 de 
julho, em que se effectuam no Estado do Rio de Janeiro a eleição 
senatorial federal e a eleição presidencia·l, e definitivamente logo que 
1ts condições de segurança publica o permittirem, e dando opportu-
namente conhecimento ao Congresso das medidas de que se t iver uti-

]izado, documentando~as; revogada:s a.s disposições em contrario. 
Sala das Commissões, 30 de maio de 1914. - 'Luciano P ereim .. 

ll1anoel Reis. - Peretm die Oliveim. - Seb:a.stí'iio Mas'carenhas. 

O Sr. Presi.dente - Os senhores que approvani a redacção final 
.a.o projecto n. 1, de 1914, queiram se levantar. (Pausa.) 

Foi approvada e :vae ser enviada ao Senado. 

O Sr. _Mauricio de Lacerd,a (pela ·ordem) - Requeiro verifi-
-eação da votação. 

O SR. PRESIDENTE - Mas eu já havia annunciado ... 
O :SR. }.11AURICIO DE LACERDA - Ju-stamente depois de V. Ex. 

-annunc1ar que está approvado é que cabe o pedido de verificação. 

O Sr. Presidente - Vae-se proceder á verificação. 
Procedendo-.se á verificação da votação, reconhece-·se terem votado 

~ favor 106 Deputados e contra sete; total. 113. 
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O Sr. Presidente - ·Votaram a favor 106 Srs. Deputados e 
·contra sete; total, 113. A redacção foi approvada e o projecto vae ser 
remettido ao Senado. 

O Sr. Valois .de Castro (pela, .ordem) - Sr. Presidente, pedi 
a palavra para declarar que votei contra a redacção do .projecto sobre 
o estado de ·sitio, porque acompanho a maioria da bancada de S. Paulo 
na votação em favor do substitutivo do Sr. Arnolpho .Azeve·do. 

O Sr. Presid·ente - Peço ao nobre Deputado que mande sua 
declaração por escripto. 

Vem á Mesa e é lida a seguinte declaração de voto : 
Decla:ro que votei contra a redacção do projecto sobre o s1tlo 

porque acompanho a votação da maioria da representação de Sã() 
Paulo, em favor do voto em ·separado do Deputado Arnolpho Azevedo . 

.Sala das sessões, 1 de junho de 1914. - Deputado Vwlois- 'd11 
Castro. 
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SENADO FEDERAL 

SESSÃO D:E 4 DE MAIO 

O Sr. Ruy Barbosa (*) - Sr. Presidente, as palavras que me 
vejo obrigado a proferir, hoje, nesta tribuna, constituem menos um 
discurso do que um protesto; protesto que as circumstancias extraor-
dinaria.s em que se acha o paiz1 as minhas responsabilidades e . as 
monstru.osas medidas adoptadas pelo Governo contra os direitos da 
população me obl'igam a lançar por escripto para que cheguem fiel-

. mente ao conhecimento da Nação. 
Sr. Pre·aidente, consumat'IJ!m eit! Consummado se acha o golpe 

de Estado contra o Congresso N acionai. Agora só nos restava sermos 
daqui varridos pela força, os que contra a força . não temos sabido 
cumprir ,nossos deveres constitucionae·a. Mas a força nos não precisa 
de val'l'er. Parece que nem isso mereceUJ.OS. 

Não se quiz renovar a tradição da família, a tradição de 3 de 
novembro de 1891, porque não se _podia evocar esse espectro sem que 
contra elle .se levantasse, para logo, a de 23 de novembro. Havia 
couaa mais cabal do que dissolver materialmente a .representação 
nacional por decreto : e1·a dissolvel-a moralmente pelo terror. Em vez 
do choque profundo capaz de ·suscitar a reacção immediata, ·â narco-
tização penetrante e certeira nos effeitos m,ortaes. Em vez da .sup-
pressão fol'mal do Corpo Legislativo, a sua asphyxia sabiamente 
dosada pe'lo isolamento, pela sequestração e pelo medo. Em vez de 
punhalada, que, cobrindo a victima de sangue, torna o crime visível 
á multidão e se póde mallograr pela Tepulsa do ·atacado, o furo suqtil 
do estilete, que, deixando quasi encoberto- o ponto da entrada, vara 
até os centros vitaes e mata sem o escandalo· da hemorrhagia. 

Eis por que se não •aaciam de todo certos impulsos conhecidos. 
Eis por que já não temos aqui dentro as esporas de .CrqmweU, as 
bayonetas de Bonaparte ou os decreto.s de Pedro I. Tolera-se que 
se reuna o Congresso N acionai, mal encerrado na gaiola do estado 

(*) Est e discurs o, profer'ido na hora do exped·!ente, não foi revisto pelo 
..orar<lor. 
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de sitio, e, ahi, entre a·a suas jaulas, se lhe permitte funccionar, com 
a imprensa reduzida ao silencio, com -a Capital amurada pela censura 
fdegraphica e pela intercepção da ·correspohdencia postal, com, os 
trabalhos parlamentares abafados pelo circulo de intimidação que nos 
rodeiá, com as galerias desertas de cidadãos e entregues aos ·.secretas, 

. com a ameaça de prisão, -sinão de pena maior, sobre a ca>beça de cada 
um de nó.s, Senadores ou Deputados, em nome da theoria, a~obertada 
oom a autoridade oracular do nobre Vice-'Presidente do Senad-o, que 
põe nas mãos do Presidente da Republica a·a immunidades parlamen-
tares e ás portas desta Casa os esbinos de policia, cuja espiagem nos 
affronta, cujas delações nos calumniam, ~ujas violenciaa perseguem 
os nossos amigos, os nossos correligionari-os, os cidadãos não carim-
bados com a marca do gado official, toda a vez que ·ae sentem belis-
cadó.s nos seus interesses, nos seus crimes, nas suas ternuras domes-
ticà·a, -ou nas suas suspeitas, os homens d'O Governo, seus apaniguados,. 
commensaes, parentes ou nepotes. 

Consummado e.stá, pois, o attenta.do grande. Não nos tomou de 
improviso. Muito ha que era annunciado. Os prélos alviçareiros das 
marchas do Governo contra a Constituição, dos seU'a ataques ao regi-
meu, Js mesmos que, e:mbandeirados em gala, tinham reivindicado · 
como apanagio do Executivo, durante o estado ·do sitio, o direito de 
supprímir a 1m prensa e prender ·ou desterrar os membros do Con-
gresso N aci<:>nal, lhe ameaçaram depoia os trabalhos com a prorogação· 
desaa medida, além do dia .constitucionalmente fixado ao começo da 
sessão ·legislativa, e .as trombetas do arbítrio, as inconfidencias dos 
;validos, os zumbidos das varejeiras do poder, as ferroadas das mu-
tuca_s da situação entraram a espalhar com insistencia que o Presi-
dente, por seu alto regalo, estava decidido a nos privar das garantias 
constitucio;p.aes até 15 de novembro. 

Mas o proce·aso, o modo, o caminho indica·dos eram então outros. 
O .que se. insinuava, o que se ' predizia, o que se dava por certo, não 
tinha o caracter com que a mina official rebentou no acto de 25 de 
abril. O que· unanimemente constava d·os juizos de uns e das revela-
ções de outros era que o Marechal, contando, para a .saciação dos seus 
appetites terroriatas até ao termo ·do seu Governo, com uma condes... 
CE)ndencia sém limites no Congresso N acionai, deste esperava obter a 
concessão ambicionada, ·mediante prorogações succe.ssivas, que lhe soli-
citaria, seguro sempre de a·a alcançar. 

Haveria, sendo. assim, ao menos, o apparato de algum decôro 
nessas outorgas. De uma em uma, á vista das razõe.s allegadas e das 
provas adduzidas pela adminiatração, veríamos renovar-se o exame 
parlame:ntar; não se decretaria de uma assentll!da meio anuo de estado· 
de ~i tio; as prorogaçõe.s adm,ittidas teriam a côr de obedecer estricta-
mente ás exigencias da necessidade ; e, bem ou mal justificadas, Ge-
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riam, não vontade soberana de um homem sem conselheiros ne)ll 
1·esponaabilidades, mas deliberações regulares do Corpo Legislativo, 
que, deata arte, se não despojava da sua iniciativa, da sua autonomia 

·e da ·suprema independencia dos seus actos no exercício da mais ter-
ríve-l das attribuições ·ao poder, . . sob o regimen constitucional. 

De todas essas considerações, pOT-ém, abstrahiu o Governo, contra 
toda·a obrou, com um desembaraço, uma audacia, um desplante, que . 
dão ~ fórmula mais brutal do seu desprezo á Republica, do seu des-
pTezo ao povo brazileiro, do seu desprezo á nossa reputação no exte-
rior, aos direitos do Congressg Nacional e aos seus deveTes mai·a 
sagrados. Não aguarda siquer, o termo do sit io j·á decretado. Muito 
menos o detém a imminencia da abertura da sessão legislativa, em 
vespera de se realizar. -Sete dias antes desta e cinco antes daquelle, 
surde, açodado, o decreto prorogatorio. P aTa que~ Para levar até. a 
data constitucional do começo dos trabalhos paTlamentares o prazo 
da suspensão das garantias já estabelecidas~ Não. Para o estender 
atravez . de todo o período legislativo que entra, para envolver toda 
esta ses·aão legislativa em um estado permanente -de sitio, que teria 

·de continuar não menos de dous lcmgos mezes alBm de1la, visto com,o 
a sessão legis_lativa, constitucionalmente, acaba aos 3 de setembro, e o 
novo ukase presidencial manda ampliai~ até ao ultimo dia de outu:bto 
o regabofe encetado em 5 de maTço. 

Ou·a.ando esta declarada substituição do .P oder Executivo o 'Con-
gresso N acionai, ·a di-eta dura da inconsciencia, da bancarota e da 
fome não achou, para apoiar esse arremesso de botas e tagante contra 
as liberdade.s, os interesses e as honras d:o paiz, sinão oa dons funda-
mentos alinhavados em meia duzia; de palavras, com o laconismo da 
inanidade, no famoso decreto de 25 de abril: o de que "subsistem o a 
mesmos moti'Vos", pelos quaes se decretou o estado de .sitio. aos 5, 
prorog,ando-rse até aos 31 de março, e o de que, obrigado o Congresso 
a occupar-,ae, logo depois de constituído, com as eleições presidenciaes, 
não poderá, agora, deliberar .sobre a medida em que o Governo, por 
isto, se lhe antecipa desembaraçadamente. 

Destas duas burlas, a primeira não resiste ao sopro com que se 
apaga uma lampa:rina. Pretende o Governo que os motivos, pelos 
quaes decretou o estado de ·ait io em 5 e o prorogou até ao.s 30 de 
março, ainda hoje S'l.Wsistem. E' uma impostura conduzida em trium-
pho por uma parel•ha de f alsidade. 

Primeiramente, não ha que subsistir sinão o que já existia. Ora, 
para .a decretação i.nicial dessa medida, nem (e muito menos) para 
a sua primeira prorogação existiu jámaia, abs()lutamente, nenhum 
dos motivos insinuados em vaga affirmativa, mas nunca definidos, 
quanto mais demonstrados pelo Governo. 
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:Motivos que legitimem o sitio, não os conhece a Constituição, 
.além dos que ella enumera, taxa e precisa. N e·&se recurso perigoso 
e tremendo não póde lançar mão o Presidente da Republica, nem o 
Congresso mesmo, sinão para acudir a uma aggressrio estr.angei11a, 
ou a uma comrrvoção intestina, " ·quando. a segur.ança da Republica o 
exigir", e, "não se a·chando reunido o Congresso", só "exercerá es·aa 
.attribuição D Poder Executivo", cor1·endo •a Patrli.a imnvinente perigo. 

A "aggressão eshangeira" está qualificada pela sua natureza. 
Não é disso, .por ora, que se trata. Resta a "commoção intestina". 
Mas, esta ·ae acha definida, com maior clareza, pelo mesmo texto, o 
art. 80 da Constituição, nas orações "quando a se;gUTança da Repu-
blica o exigir" e "correndo .a P.atria imminente perigo". 

Se a "segurança da Republica" não perig,a, se "a Patria" não 
"corre perigo", e perigo. "imminente", o proprio Congresso Nacional, 
-quanto mais o Poder Executivo, que ahi exerce apenas uma autori-
dade supplementar, na .ausencia daquelle, não póde tocar nessa arma 
formidavel, reservada pelo·a Cl·e.adores do regimen aos casos extremos, 
·em que a agitação política abalar os fundamentos d.as instituições, 
a existencia .da sociedade, ou as bases da sua fórma de Governo. 
Em não ·se verificando essas condições de gravidade, para articula1· · 
a·a quae.s a fórmula constitucional se esmerou em buscar caracteús-
ticas mais precisas e solemnes de que a linguagem política era capaz, 
não ha estado de sitio legalmente concebível; porque não está em 
risco a Pat?-ia, não periclita a segur.ança d'a R:epublica., não occorre 
a commoção intestina, só realizavel em correndo imminente perigo 
.a Patl"Ía, ou correndo a Republica imminente perigo. 

Pois bem. Não cabe aprofundar a ;materia dos factos, que terá 
o .seu en·aejo opportuno de ser ventilada até á raiz, quando se discuti-
rem aqui em plen.ario os actos do Governo Hermes nesta. sua phase 
negregad-a. 1Yias, para levar o meu raciocínio ás suas conclusões, fun-
damentando o meu protesto contra este golpe de E stado, necessario me 
se:vá tocai", ainda que de passagem1 este topico capital. O decreto que 
:a deshoras, pelo silencio da noite, nos surprehendeu, em 5 de março, 
·com o estado de sitio executando-se immediatamente nas treva..s, antes 
de qualquer publicação, como um verdadeiro latrocínio nocturno, 
-mais covarde, insidioso e malfazejo que ·os da chronica po1icial, esse 
triste decreto surgiu, instantaneamente, co;mo resposta immediata ao 
aviso que, do Club Militar; pelo telephone, communicou ao Cattete 
a scena alli occonente. Com o aviao assomou de subito o decreto; 
ao decreto vieram no .encalço. as prisões; e estas visaram principal-
mente as figuras eminentes .do Exercito, as altas patente,s militares, 
"OS ma;rechaes, generaes e coroneia, ou as autorid·ades e-lectivas e os 
sócios dessa aggremiação militar, mais conhecidos pelo seu fervor 
n o apoio á moção de solidariedade com os 28' officiaes da guarnição 
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·do Ceará, moção annunciada para a se·asão daqueÚa data, naquella 
associacão de officiaes de terra e mar. 

FÓra do Club Militar, nas rua,s, nas praças, nos theatros, nos 
c1ubs de jogo ou carnaval, nas sociedades particulares, não havia, 
não houve, não tinha havido nada. Os civi·s, .detidos a esse tempo ou 
mais tarde, não entraram no arrastão da varredoira sinão acce·sso-
riamente, como peixe miudo, para se não perder a va.sa, para terem 
o .seu regalo as vindictas dos poderosos e influentes, vindictas 
da política, vindictas da côrte, vindicta·a de toda a casta e sexo, ou 
,para e:x,tinguir, abatendo a imprensa, as garantias moraes de publi-
cidade, e imprimir ás delicias olympicas do terror toda a sua ple-
nitude. 

Tudo, porém, era calmaria, desalento , prostração nesta Capital, 
. nada encrespava a superfície ao nosso lameirGJ. 'Dão sómente no Club 
Militar ·ae sentia arfar um movimento de vida. Para o atalhar, ob-
stando a sessão receiada, armaram uma scena tumultuosa, mas que 
não produziu uma confusão, nem t-ranspoz o recinto dos seus traba-
lhos, as paredes da sua casa. Seria, ·aiquer, um caso policial? Nem 
mesmo isso. ·Seria um caso disciplinar? Tampouco. Caso este pudesse 
chegar á realidade, seria, quando muito, com a moção, depois que 
ella tives;;e existencia, isto é, fos se apresentada, se com effeito, os 
seus termos envolvessem quebra do dever mi-lit-ar. 

Foi, entretanto, alli (comedia das comedias!) que, em. uma riXa 
de militares, sob uma situação geral de anemia, pasmaceua e ma-
rasmo, se definiu aos olhos do Governo, o perigo das in.sí>ituiçõ~Js 
1·epublicanas, o imminente perigo da P.atr.ia, (JJ commv.oção intestina. 
Realmente, para ter uma visão destas, só -as allucinações de uma con-
sciencia. desatinada pelo remor.so, e para lhe smtentar a sangue frio 
a realidade só um rosto -de metal de canhão. Na primeira hypothese, 
era ·tomarem por commoção intestina do paiz uma commoção intes-
tinal do Governo. Na segunda, supporem inteiramente cretinizada 
esta terra pelo habito da mentira. 

Nem bastava, segundo os textos constitucionae·a, que occorres.se 
uma commoção intestina. Necessario era que a commoção intestina 
apresentasse os caracteres de grave. "G11av.e commoção intestina", diz 
o art. 48, taxando ao Presidente da Republica a competencia, que 
lhe attribue. E com razão. Porque não será qualquer "commoção 
intestina", ainda quando ca.1nm.oção in6estina chegue a sm·, a que 
satisfaça ás exigencias do art. 80, pondo em perigo a Republica, e 
expondo a Pat1·ia a um perigo imminente. Nem a Republica, nem a 
Patria perigarão, se na commoção intes.tina se não accentuarem as 
feições excepcionaes de grave. 

Mas, o Governo divisa a "grave commoção intestina", enxerga 
o perigo da R eptwlica, descobre até o pe1-igo immirz!ente 'da P aer-Va, 
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tudo isto vê o Governo em um ajuntamento de membros do Club 
Militar, cujo concurso nem ·aiquer teve a cohesão necessaria para se 
constituir em sessão, e se dissolveu em nada, pela sua disco.rdia, entre 
clamores impotentes. A su·apensão das garantias .constitucionaes em 
5 de março não é mais que a expressão official desse pesadelo. 

O Governo, porém, quiz demonstrar que não sonhara; e, para evi-
denciar ao mundo que a grave commoção -intestina, o perigo da Repu-
blica e o imminente perigo da Patria ca-biam todos em um salão de 
club, ou em uma briga de officiaes, como o nosso Thesouro, ·as no.ssas 
finanças e o nosso credito em um caminhão de prata allemã, mandou 
abrir, com apparato, um , inquerito mili.tar. Só militar, já se vê. Os 
suspeitos e presos civis não mereciam -honra correspondente. Mas o 
inquerito militar, depois de se mexer :desgeitado e permanente, ·sema-
nas e semanas, acaba por se encerrar totalmente baldado, mandando 
o Ministro da Guerra archival-:a, pela razão, confessada e cathegorica, 
de se não haver obtido apurar culpa alguma contra nÍnguem. 

A consequencia era levantar-se o estado de útio immediatamente. 
Não ~ria, senhores~ Ninguem, na posse das suas faculdades mentaes, 
ninguem, são de e.spirito, me dirá que não. Pois bem. A consequencia 
veiu a ·aer não só o contrario, ·mas ainda mais, e muito mais, do que 
isso. Não só não se levantou logo o estado de sitio, senão que, logo 
após, se prorogou e, não s-ómente se prorogou, mas até ficou de,sde 

·então, por uma vez, pro rogado até o fim . do Governo Hermes. 
Até no fim, quasi rigorosamente, poderemo·a dizer, visto como os 

15 dias que escaparam ao terceiro decreto de sitio, os 15 derradeü-os 
dia.s desta presidencia, de primeiro aos 15 de novembro, j.á está pre-
visto, e apregoado es·tá que serão enfiados em uma prorogação termi-
nal do sitio; de sorte que o Marechal .saia do poder como um carce-
reiro despedido se vae dentre os seus presos, antes que a Nação se 
liberte da masmorra em que elle a enfurnou. 

Mas como~ Como, si o <Congresso N acionai uma semana depois 
de·ase acto devia estar aberto~ Como, si dentro nesses seis mezes de 
sitio ._prorogado haviarri. de estar os. quatro da sessão legislativa na 
sua sessão ordinaria ~ Como, se, ao findarem e·sses seis meze·a, a praxe 
invariav~l das prorogações de cada anuo nos -attesta que ainda estaria 
funccionando o Congresso N acionai~ Como ~ 

Não ha nenhum de vóa, senhores, que não tenha na sua consciencia 
a res.11osta. Como~ Porque ·o Gov0rno tem pór certo que lhe não 
recusareis cousa nenhuma, que lhe immolareis a Constituição, a Repu-
blica e a Patria, comtanto que vos salvasseis a vós, as vossas po·aições 
e os vossos interesse-a. Essa a desestima, em que vos tem o Presidente 
da Republica e os seus ministros. Essa .a injuria que vos fazem. Esse 
o lahéo que voa anoja .ás faces o decreto de 25 de abril. Vós o. sabeis . 
.Vós o estaes sentindo. E não reagi reis~ E ireis passar adeante ~ 



-271-

E pensareis em encetar normalmente vos:so;s trabalhos ot~ina:ios, 
como se antes de removido ease trambolho affrontoso, pudesse1s amda 

' . 1 sériamente exercer a-s funcções de Congresso N acwna , ter-vos nesta 
conta, desempenhar este papel? Oh, senhores! 

-.0 Marechal Deodoro, -com o seu golpe de Estado, respeitou, ao 
menos, na legialatura brazileira, a sua moralidade, o seu civismo, o 
seu caracter. Tudo isso vo.s nega, implicitamente, o sobrinho. A disso-
lução de 1891 era uma hom,enagem ao Congresso dissolvido. O dieta-
dor o dissolvia, por sentir que o não podia cavalgar. A dictaduri). 
a·ctual o não dissolve, porque, irrogando ao Congreaso N aciona] o 

-mais cruel dos ultrajes, no conceito em que lhe mostra, conta illimi-
tadamente na servilidáde, no· incondicíonalismo e na mansidão, que 
lhe attribue. 

Este juizo com o que seu desapreço vos honra, accentuou-o elle 
em um dos epigrammas desse auto, onde, .alliviando-voa do peso. da 
vossa autoridade, ao mesmo passo que vo.s diz poderdes levantar o 

· sitio, si quizerdes, se apressa em voa observar, que, neste assumpto, 
não podeis entender, emquanto não houverdes apmado a eleição pre-
sidencial. Ora o desempenho dessa tarefa tem durado mezes, com as 
eleições anteriores. Mezes -com esta poderá durar. Ma·a, emq.uantq 
dure, inculca o constitucionalismo, ensina·do pelo Ministro da Justiça 
aos seus alumnos e aconselhado pelo lente de direito constitucional ao 
Chefe da Nação, que o ·Congresso N acionai ·3e tem de resignar, manie-
tado, no uso usurpatorio agora feito da sua attribuição pelo Poder 
Executivo. · 

Ora, senhores, não se poderia aventurar, em pre·aença da nossa 
'Constituição, mais grosseira heresia. 

üompulsae a Constituição nns dous textos, acareae o do art. 80, 
onde se regula a materia do. sitio, com o do art. 47, § 1°, que rege a 
apuração das eleições preaidendaes; e vereis que, si as duas funcções 
não poderem correr simultaneamente, a primeira é a que ha de pre-
çeder á segunda, e não a segunda á p-rimeira. Entre a verificação 
das el~ições presidenciae.s e o exame dos actos do sitio decretado pelo 
Governo, a precedencia cabe a este, clara, manifesta, inquestionavel-
mente. 

Quando, com effeito, no art. 471 § 1°, a Constituição pauta nór-
mas ·ao Congreaso a respeito das eleições presidenciaes, o que ella 
estatue, é que, celebrado o escrutínio popular no primeiro de março 
do ultimo anno do quadriennio pre:sidencial, "o. Congresso" (pala-
vras textuaes) "fará a apuração na sua primeira sessão do mesmo 
anno". A primeira sessão do anno é , a se3são ordinaria, a ses~ão 
necessar1a, a sessão constitucional, que, segundo. o art. 17, come-
çando, annualmente, aos tres de maio acabará quatro mezes depois 
de aberta . . Logo, satisfeito eatá o preceito constitucional, desde que a 
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eleição do Presidente e Vice-Presidente ~ acabe de apurar dent~o 
do limite destes quatro mezes. Não se ex1ge que se encete, ao abnr 
a sessão annua. Não. O que se exige, é que esteja ultimada, quando, 
ao cabo dos quatro mezes, a •aessão annua se encerrar. 

Mas, quando se trata do que cumpre ao Congre:sso N acionai, em 
Telação .ao estado de sitio, ahi, isto. é, no al't. 80, a linguagem consti-
tucional exclue ·absolutamente qualquer demora, qualquer espera, 
qualqu~r adiamento. 

De.ste assumpto determina o art. 80 §. 3°,. que o Congresso tomará 
conhecimento, "logo que w reuna". Este "logo que" não se encontra 
em nenhuma outra clausula da no,ssa lei ·fundamental. Em toda a 
extensão do texto constitucional, só uma vez, só alli, se utiliza essa 
locução peremptoria. O nosso idioma não dispunha de outra mais 
terminante, para excluir qualquer temporização, qualquer dilataria, 
qualquer evasiva. De modo· q11e, em se reunindo o Congresao, acima 
de todas as :rn,aterias urgentes, está, constitucionalmente, o estado de 
sitio, cuja urgencia constitucional prima a todas as outras. 

E, se esta prioridade '3Uprema vigora, pela disposição do art. 80, 
a respeito do sitio j·á suspenso, com, maioria de razão, com cem vezes 
mais Tazão ha de prevalecer, quando o sitio, por arbitrio do Governo, 
se mantiver depois de reunido o Congresso. Porquanto, na primeira 
hypothese, o paiz já voltou á normalidade constitucional, e não se 
cogita •ainão de liquidar responsabilidades por abusos cessantes, ao 
passo que, na segunda, peTdura ·O Tegimen da excepção, o Executivo 
se considera com as mãos soltas para não observar as garantias con-
stitucionaes, os abusos e·atão em actualidade, e a situação de força 
estabelecida pelo Governo interessa até o Congresso N acionai na sua 
propria liberdade. 

O Governo vos nega essa · liberdade, com -os seus direitoa e os 
seus deveres mais imperioso's, proclamando que os trabalhos de apura-
ção das eleições presidenciaea suspendem o conhecimento, pelo Con-
gresso, do estado de sitio decretado pelo Executivo. Dessa suspensão, 
por elle imaginada, resulta, no seu entender, · para elle, a faculdade, 
que se arroga e exerce, de abarcar em uma decretação de sitio em 
gro~so e á larga, toda a duração constitucional da sessão legislativa, 
ma1s a das sessões prorogadas, se aquella se prorogar. 

De maneira que, durante um, dous, tres mezes, que o processo 
de apuração absorvesse, como• absorveu ainda ao apurar-se, em 1910, 
a eleição do Presidente actual, estaria reunido o Congresso e, não 
obstante, subsistiria o estado de sitio decretado pelo Governo' embora 
a Constituição, no art. 80, só admittia ao exercício dessa aut~ridade o 
Presidente da Republica, na auaencia do Congresso. 

A Constituição não reconhece o estado de sitio sinão em duas 
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.situações, por elle individuadas, no1·~nentc, e~tan~o reunido. o. 
Congresso, o estado de sitio decretado por acto legislativo; excepcw-
nalment'e, não estando ;reunido o Oomgresao, o estado de sitio ol·de-
nado por acto presidencial. A eetaa duas especies, as unicas de insti-
tuição constitucional, se a·ccrescentaria agora, em benefic~o do ·Poder 
Executivo, a enxertia, evidentemente. hybrida e adulterma, de um 
estado de sitio promulgado na ausencia do Congresso, pam vigorar 
dumnte a S71Ja presença. 

Não é tudo. Si o estado de sitio 'foi instituído por decreto pre-
sidencial, não tole;ra a Constituição que se venha a reunir o Congresso, 
e delle não tome comhecimento apenas reunido. Em se reunindo, ·assim 
que ·se 1;euna, " logo que se reuna", ha de o Governo relatar-lhe OS· 

seus acto.s, para o Congresso immediatamente ·os examinar. Isso ainda 
que o sitio j·á expirasse, e o paiz o não estivesse mais soffrendo. 

Mas, de ora avante, o·s thesouros da irresponsabilidade e omnipo-
tencia do Presidente, no regimen brazileiro, cre.sceriam com o con-
curso inestimavel de um estado de sitio, que o Presidente decreta , 
e o C~:mgresso, comquanto reunido, não póde impedir, não póde sus-
pender, não póde julgar. 

Senhores meus, se este raciocínio não é a evidencia mBsma; · 
Srs. SenadOTes, se delle não re:sulta, em termos de se palpar, a incon-
stitucionalidade flagrante do estado de sitio decretado no intervallo 
das sessões legislativa·s, pam vigorar depois de reunido o Congresso; 
Sr. Presidente do Slenado, si os textos já perlustrados não bastam, 
e ainda si nos podem requerer disposições mais concludentes, para 
evidenciai' a caducidade, .a inexistencia legal, o nada jurídico do acto· 
de 25 de a-bTil, então, senhores desta C amara, ou eu perdi a razão, ou . 
perderam a consciencia esses sophistas. 

Disposições mais explicitas? Mas essas não o poderiam ser mais, 
de-sde que as consideramos no seu conjuncto, que é o processo normal 
da hermeneutica na intelligeucia de uma Constituição, onde o direito 
fundamental do paiz não se delineia sinão a grandes e largos traços. 
Tomae o art . 34, n . 21, da Carta Federal. Que nos diz elle? Que o 
"declarar em estado de sitio um ou mais pontos. do tenitorio nacional" 
- "compete privativamente ao Congresso". Si o art. 48, n . 15, estatue· 
depois, tambem, por sua vez, ,que compete privativamente ao Presi-
dente da Republica, "declarar o estado de sitio em qualquer ponto do 
territorio nacional'', essa attribuição, alli, se acha positivamente limi-
tada pela referencia expressa do proprio texto do art. 80. No .art. 80, 
é que ~e estabelece a harmonia entre os dous anteriores, á primeira 
vis~a contradictorios, porque, !mm e noutro, se parece commetter pri-
vativamente a dous poderes diversos a mesma attribuição de declarar 
o estado de sitio, em qualquer ponto do territorio nacional, nos casos 
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de aggressão estrangeira ou grave commoção intestina. E como se 
re:solverá em harmonia, no art. 8b, essa apparencia de antagonismo 
entre as duas competencias qualificadas ambas de privativas? Me-
diante o concurso de tres disposições iJ-lli entrelaçada·s. 

Com a primeira, firma o art. 80 a competencia do Congresso 
N acionai, para declarar o estado de sitio, sem limitação de tempo. De 
.sorte que, em estando elle reunido, sua é, e sua só, a funcção de sus-
pender as· garantias constitucionaes. Mas, como a actividade legisla-
tiva é pel'Íodica, o art. 50, em seguida, prescreve que, "não se achando 
reunido o Congresso, e correndo a Patria imminente perigo, exercerá 
essa attribuição o Poder Executiv()l Federal". De sor te que a compe-
tencia privativa do Congresso N acionai, quan'do reunido, - não se 
achando reunido o Congresso, privativamente se transfere ao Poder 
E xecutivo. 

A competencia privativa do Congresso N acionai, porém, €e exerce 
livremente; ao passo que a do Presidente da Republica, cir·cumscripta, 
por esae mesmo artigo, no seu .§ 2°, a barreiras precisas, tem por 
fiscal, juiz e repressor do1s seus actos o Congresso, a quem, logo que se 
elle reuna, dará conta motivada, e respondePá pelos abusos com-
mettidos. 

As dua·a alçadas, pois, n~o são simultaneas, nem equivalentes, 
nem parallelas. 

Só quando c~ssa a do Congresso N aóonal é que começa a do 
Poder Executivo; e a do Poder Executiyo termina, em se encetando 
a do Congresso N acionai. Uma ' é posterior a out.ra. Não são, portanto, 
simultaneas. 

A do Poder Executivo tem, no ·segundo paragrapho do ·art. 80, 
limites que não se applicam a do ·Congresso Nacional. 

li_ma encerra, portanto, maior autoridade que a da outra. 
Logo, não são equivalentes. 
A do Congresso N acionai não responde pelos seus actos a do outro 

poder, entretanto que a do Poder Executivo dá contas dos seus actos 
ao Congresso N acionai. 

Por ·conaequencia, não correm no me-smo piamo : a do Congresso 
é superior, a do Presidente subordinada. 

Mas as theorias polilica·a do Governo actual elininam essas 
.distincções, abolem essea limites, invertem esses valores. 

Abolem esse,s limites, porque investem o Presidente da Republica 
no arbítrio de suspender todas as garantias constitucionaes ainda ia 
do I?roprio art. 80, n . 2, que 1he veda em ab-soluto ultra;assar, na·s 
medidas de repressão contra a<S pessoa:a, as divisas alli traçadas. 

Eliminam essas distincções, porque autorizam o Presidente da 
Republica a invadir com o ~.stàdo de sitio por elle decretado o período 
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no qual, achando-se reunido o Congresso, ·só a este cabe o direito de 
o decretar. · 

Invertem esses valores, porque ligadas as mãos ;;t.o Congresso, ante 
o estado de sitio determinado ás vesperas de s:ua reunião, pelo Go~ 
ve:rno, emquan·to se não conclua a long.a tarefa de verificar as elei-
~ões presidenciae-s, collo-cam evidentemente o Poder Executivo em u_m 
uivei de _superioridade ao Congresso N acionai, ludibriado na sua auto-
ridade sobre este assumpto por um jogo de alta esperteza. 

Q~reis vel~o? Si o Marechal aguardasse a reunião do Congresso 
Nacional, para lhe pedi_.r a redecretação do estado de ·-sitio, não a 
poderia lograT sinão com o concurso da Camara e do Senado. Não 
contando com a maioria, paTa esse attentado, nos dous ramos do 
Poder Legislativo, a sua a;bsurda prete:nção cahiúa. Bas-taria o voto 
de um delles, para a matal'. Fazendo, pelo contnrio, o· que fez, isto 
é, decretando o sitio, para que o Congresso N acionai o vie&se a sus-
pender se lhe aprouvesse, como o Congresso N acionai não legisla 
sinão mediante pro·jectos approvados na-s duas Camaras, ba·sta o 
Governo ter maioria em um, para que o acto de .sitio, por elle decre-
tado, ~ubsista. ' 

Eis a vantagem da manobra. 
Para outorgar o sitio solicitado pelo Governo, necessitaria elle 

duas Casa·a do Congresso. 
Para -sustentar o sitio estrubelecido pelo Governo, uma só das 

duas _ Casas do Congresso lhe basta. Porque, no primeiro caso, o de 
que se trata é de adoptar um pl'ojecto, -cousa que não se opera sinão 
com o consenso da,s duas Camaras, e, no segundo, pelo contrrurio, é 
de rejeitar um projecto, para o que não -se h-a mistér sinão do voto 
de uma ou de outra. 

O golpe na COIIl.sciencia publica desta vez er~ por extremo fundü, 
era desses- que mesmo em tecido·a human,os já moTtificados por adean-
tada gangrena podem ir-dar em alguma fibra ainda viva que se sinta, 
reaja e leve aos outrOis nervos do organismo -algum abalo inquietador. 

Foi o que o Governo receou; e, temendo que a disciplina do 
interesse de partido, em um caso tão extremo como este cedesse numa 
ou I].Outra Camara á pressão nacional, já sobremodo intensa, recorreu 
a essa tactica audaz, para illudir o ascendente const itucional do Corpo 
Legislativo sobre o estado de sitio, esperando annullar com a sub-
missão de um dos ramos do Congresso a resi·atencia do outro. 

Desta arte, cortando o caminho a qual-quer projecto suspensivo, 
o estado de sitio, que na .constancia da se.ssão legislativa, segundo o 
art. 80, -§ 1°, da Constituição, não póde tel' existencia sinão por uma 
resolução do Congresso, perduraTia mantido unicamente pela adhesão 
de. lima das suas duas Casas. Com meio ·Congresso pol' ·ai, alcançava o 
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Executivo o que, legitimamente, só o Congresso na sua integrida-de 
lhe poderia dar. 

Ma:s sem embargo da temeridade ordina.ria com que os governos 
habituados ao bom exito dos oous excessos confiam na fortuna das 
suas tretas, não escapou, talvez, ao nooso a consideração de que .as. 
mais soberanas funcções do poder não gozam da .sua. soberania sinão 
nos limites d-a competencia em que as leis a circumscreveram. 

Excedida a competencia, para. logo cessa o beneficio da soberania 
o caracter de autoridade juridicamente insyndicavel dos actos políti-
cos do Gove'l:no; o vü.oio da inexi&tencia ou nullid•ade os eiva, os allue 
e começa a interferencia da Justiça, para acudir com o remedio tutelar 
da legaltidade aos interessauos. Tal ·a norma commum a todos os re-
gimens, mas assegurada com garantias especiaes na economia organica 
do nosso onde a Constituição tem no Pl{)der J udiciari.o a sua guarda 
su.p1-ema conb:a as usurpações dos outros. 

Foi naturalmente na previsão destas difficuldades que o decreto 
do golpe de est-ado, no primeiro das seus considerandos, invocou em 
sua justificação •o art. 34, n. 21 da nossa lei fundamental, oride enu-
merando as attribuições privativas do Congresso N acionai, lhe con-
fere ella a de "suspender o sitio, que houver sido declarado pelo Po-
der Executivo na ausencia do Congresso . " 

O -a1·gumento, porém1 ainda que especioso, é, evidentemente, vão, 
si descermos da superfície do texto á intenção transparente, -cotejando, 
com as outras disposições constitucionaes sobre o .assumpto. qUe in-
vestem privativamente o Congresso N acionai na competencia desta 
medida, e só exoepcirmalmen~ suppleCi 'h1(1!Yitente, .a deixam ao alcance 
do- Governo na ausiencia -do Congresso , 

O que fez o art. 34, n. 21 da Constituíção foi justam~nte -preve-
nir a emergencÍ:a de abusos como o de agora, e deixar-lhes expressa-
mente acautelado o Temedio, pondo-o, com um texto explicito, nas 
mãos do Congresso Nacional . O desmando er-a possível, e, em materia 
de tão graves · peTIÍgos, seTia de bom aviso deixar .como se deixou for-
mulado o correctivo. Foi o que fez o art. 34, n. 21, da Oonsti~uição . 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre Senador que a hora des-
tinada ao expediente está esgotada. 

O SR. RuY BARBOSA - Sr. Presidente, não estou produzindo um 
discurso, estou lavrando um protesto -que, penso, não póde ser inter-
rompido . Pediria .a V. Ex. que consult-asse--á Casa sohre si -concede 
prorogação de meia hora afim de que eu possa ultimar a lei-tura do 
meu protesto . 

O SR. PRESIDENTE - Os Srs. que concedem .a pro rogação reque-
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rid:a, queiram se levantar. (Ra.UM). FDi concedida. V. Ex. póde 
continuar . 

O SR. RuY B.ARBOSA ( oonm'YIIU!illnJdio) - Sr. Presidente, sinto 
muito estar incommodando os honrados Senadores; mas não estou 
tratando de materia Drdinaria. O assumpto é de tal ordem que, pri-
meim do que eu, qualquer dos membros desta Casa tinha o dever de 
se levantar para }avrar o seu protesto, 1ibertand-o o Senado da po-
sição humilhante em que se a:cha. 

VozEs - Apoiado. 
O SR. RuY B.ARBOSA - E sta Casa não póde prevalecer-Ee de mi-

nucias do seu regimento para tol<her a liberdade ao unico dos seus 
rnembros que se levanta para exprimir o sentimento da Nação, quando 
o Poder Executivo decreta a <mppressão do C-ongresso N acionai . 

O SR. PRESIDEN1rE- V . Ex . está lendo seu protesto com inteira 
liberdade. Eu apenas chamei a attenção de V. Ex . para a hora do 
expediente, que se achav·a esgotada . V . Ex. tiniha o direito de lhe 
pedir a prDrogação, como requereu, e esta lhe foi concedida. O direito 
de V . Ex. não está, poTtanto coar ctado . 

O SR. RuY BARBOSA - Prevendo, naturalmente, o que teria de 
succeder, era natural .que eu fizesse essa Teclamaçã-o. 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex. não póde prever si não aquillo que 
está dentro das disposições do Regimento da Cwsa .. Fóra dahi nada 
mais. V. Ex. ao leT seu protesto, em que com . a eloquencia de sem-
pre, estabelece seus element-os, fez •considerações, entre as quaes algu-
mas, evidentemente, ferem o Chefe da-Nação - ·causa que o Regimento 
impede - outras, indiscutivelmente, attingem a propl'ia Casa de que 
V. Ex . faz parte. O Regimento impede-o e a Mesa, entretanto, não 
chamou á -ordem V . Ex. 

Faço menção desses facto.s para que V. Ex. compr-ehenda bem 
que a Mesa não pretende . . absolutamente, limitar o direito de qualqueT 
Senador. 

O SR. RuY BARBOSA - Perdôe-me o no·bre Presidente. Mui to 
agradeÇo as observações de V. Ex., mas não posso nem devo acceitar, 
como favoT a toleuncia de V. Ex. , nem a tolerancia da Casa, a que 
tenho a ho~ra de pertencer . · 

V. J):x . acaba de commetter para commigo uma injustiça fla-
grante e commetteu, na interpretação do Regimento da Casa, um erro, 
contra o qual eu pro.testo, arguindo-me de tér, no curso de meu pro-
testo, feito observações. ·que ferem o Chefe de E stado e ferem a con-
Jideração par mim devida ao Senado . 

Não posso conc01·dar com es&e conceito . 
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O SR. LEO.POLDO DJi: BuLHQES - N aturalrriente. V ; Ex. está de-
fendendo os direitos do Congresso. 

O SR. ALFREDO ELLIS - O Congre~:so N·acional dissolvido. 
O SR. RuY BARBOSA - Com relação ao Presidente da Republica 

não discuti &inão seus actos. Isto é direito do ultimo dos cidadàu-~ 
brazileiros; é direito de que usamos desde 182·3, nesta e na outra Casa 
do Congl'esso, no Senado· e na Camara, na perspectiva de um golpe 
de Estado, como esse, que, em parte, já se acha desfechado sobre o 
Congresso. E' direit-o meu discutir esses actos, cçmdemnal-os, stygma-
tizal-os, fel'l'eteal-os com todas as expressões, que me permittirem a 
bôa linguagem e assim ainda que o meu protesto fique hoje interrom-
pido para se continuar · amanhã, porque elle ha de .ser concluido, as 
providencias neste sentido . estão dadas. 

O SR. Jo&lo Lmz ALvEs -Não precisa de outras; basta a gú-
rantia da ]desa. 

O SR. RuY BARBOSA- Senhores, eu diEse que as providencias es-
tavam tomadas para· que o discurso, o meu protesto tivesse a devida 
publicidade, ainda quando aqui não fosse permittido proferil-o ou 
oontinuar·. 

O SR. JdÃo. Lmz ALvEs - Er.a isso que eu considerava uma m-
justiça ao Senado. 

O SR. RuY BARBOSA - Não ha. injustiça ao Senado. H a o justo 
receio de uma situação que tem inspirado e está inspirándo aos ho-
mens de maior responsa·bilidade os maio·res attentados contra as ba-
ses mais fundamentaes do nosso regimen. 

Pois, então, não é aqui mesmo que re sustenta, não é o proprio 
nobre Presidente do Senado quem sustenta a theoria monstruosa de 
que as immunidades parlamcntaTes se suspendem no curso do estadó 
de útio! · 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Felizmente este ponto. está li-
quidado. 

O SR. PRESIDENTE - Peço permissão a V. Ex. e · ao illustre 
Senador por Goyaz, para declarar que a doutrina taxada de monstruo-
Ha por SS. EE'x. foi sustentada pelo vosso "CÜnoeidadão que preside 
actuahnente o Senado, em estado de sitio, e na imminencia da prisão. 
Seguro de que •Eeri-a preso dahi ha dia.s, sustentou e affirmou a sua 
convicção, como affirmou sempre, embora sob imminente perigo. Ao 
illustre Senador por G.oyaz eu direi que não está ainda liquidado este 
ponto. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs •- Está assentado·. 
O SR. PRESIDENTE - Disse S. Ex. que depois' do Governo Flo-

r iano Peixoto ficou liquida·da esta questão, mas eu lembro a S. Ex. 
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que sendo Presidente da Republica o Sr. Rodrigues .Alves e S. Ex~ 
Ministro, sustentou elle que a·S immunidades parlamentares cessavam 
com o estado de sitio. 
. O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Era opinião individual do Sr. 
Rodrigues Alves. 

-0 SR. PRESIDENTE - Peço desculpa ao Senado de ter sido for-
çado a me apartar da serenidade que deve manter o Presidente desta 
Casa, que não transigirá jámais, cumprindo •Sempre o seu dever, 
agindo com a maior imparcialidade, como está agindo agora, man-
tendo o palavra ao illustre Senador, conforme lhe garante o Regi-
mento. 

O 'SR. RuY BARBOSA - Conheço perfeitamente a circumstancia a 
que V. Ex. acaba de se referir, porque me achei envolvido em todos 

· aquelles acontecimentos, defendendü a minha opinião contra a de 
V. Ex. Mas preciso continuar a leitura do meu protesto que não o 

· fiz senão par a chamar a sua attenção, a attenção desta Casa,· a atten-
ção do Congresso, contra os a'ctos do Governo maldüto, ·contra os actos 
dü Governo nefando , contra os actos do Governo execrado que tem re-
duzido este paiz á étuação do ultimo dos paizes da America do Sul. 

Não é por amor de um .sport, não é pelo prazer desta situação que 
me . acho hoje nesta tl·ibuna, que deixei longe minha família, que me 
separei da·quelles dos quaes nunca me separei, para viir cumprir o meu 
dever dignamente; m~ts 'eu recebo essas aggressões, estlas injurias, ess·a:s 
ameaças, essas affr-ontas 'C'Omo par·te ·do p1-emio que consola os ho-
mens . honesto-s do valor. como resistem ás miseúas desta si tu ação e 
cumprem os seus deveres parlamentares contr~ v Governo detestadv 
pelo paiz. 

Sr . Pre-sidente, eu pre.ciso saber de V. Ex. si .posso concluir a 
leitura de meu protesto. Si não posso, eu me sentarei . V. Ex. bem 
vê que ·não é por culpa minha que me vejo envolvido ne~te cipoal. 
Não ha nestas palavras, ·que hão de ·ser impres-sas, uma aggressão pes-
soal a _ ninguem; ha sómente •a apreciaç-ão dos actos pubb3os de ho-
mens publicas. 

O SR. ALFREDO ELLIS - E' a defesa dos direitos do Congresso 
Nacional. 

O SR . . RuY BARBOSA - A def<3sa dos inte"Tesses do paüz e minha 
propria defesa . 

O SR. PRESIDENTE - Nós o estamos ouvindo attentamente. 
10 SR. RuY BARBOSA - Sr. President'S, o meu protesto no passo 

em 'que fui interrompido, combatia o- · argumep.to, a meu ver sophis-
tico; das disposições do .artig-o da Constituição, onde se diz que com-
pete ·ao Congresso conhecer, approvar e suspender o estado de sitio, 
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decretado pelo Governo na sua ausenma . Eu estava procurando mos-
trar no meu pTotesto que esta disposição constitucionál não se refere 
a casos como o da a-ctualidade . Então ia estabelecer quaes são as ca-
tegorias de casos em que esta disposição constitucional diz .respeito. 

Dizia eu: 
"O que fez o art. 34, n. 2'1 da Constituição, foi justamente pre-

venir a emergencia de abuso& como o de agora, e deixar-lhes expressa-
jnent{l acautelados o Temedio, pondo-o, com um texto explicito, nas 
mãos do Congresso N acionai . O desmandu era possível, era previsível,_ 
e, em materia de tão graves pe1úgos, <'leria de bom aviso deixar, como 
se deixou, formulado o conectivo. Foi o que fez o art. 34, n. 21, da 
Constituição. 

~epois, ·circumstane>ias ha, na.s quaes póde succeder regularmente . 
que, ao l"Bunir-se o Congresso, encontre um e·stado de sitio muito li-
citamente estabelecido pelo Chefe do Poder Executivo, algum ponto 
do territoúo brazileiroy e tenha, pois, que deliberar sobre a sua sus-
pensão ou manutenção. Esta. hy:pothese é susceptível de se verificar 
em tres categorias de casos, todos elles de uma legitimidade incon-
testavel. 

A primeü·a consiste nos casos de aggressão estrangeiTa . I() Con-
gresso não estava reunido . O Presidente da Republica declarou o sitio 
nos pontos do territoúo nacional invadido ou ·ameaçado pelo inimigo. 
A medida era de m·gencia immediata . O ·art . 48, n. 15, da Consti-
tuição declar adamente autoriza o Governo a decretai-a . Não se podia 
aguardar a reunião do Oorpo Legisla.tivo . Este encontra, pois o sitio 
constitucionalmente estaheiecido . Mas tem que resolver sobre o acer-
to, a opportunidade, a conveniencia da sua perduração. E' o que fez, 
no seu n . 21, o aTt . 34 da Constituição. 

Outra vez succedeTá que, nos intervallos das sessões parlamenta-
l'eS. e dentm dos limites constitucionaes da duração desse intervallo, 
haja deC1·etado o GoveTno, no uso da sua legitima autoTidade, o es·-
tad-o de sitio, mas que occuTrencias .supervenientes o obTigurem, de-
pois, a ·convocaT extraordinaTÍamente o Congresso N acionai. Abre-
S€ elle, pois, estando em vigor essa medida . Ninguem a poderia arguir 
de inconstitucionalidade . Mas en mister dar ao Congresso N acionai 
a missão de a suspender, si conviesse. Foi o que ~ez, ainda, a Consti-
tuição no art. 34, n . 21. 

'Em terceiro logaT, poderá, tambem, acontecer que, na ausencia do 
Congresso, na intercedencia constitucional das suas sessões que é, nor-
malmente, de oito mezes, o Goven10 julgue inevitavel recorrer ao 
estado de sitio, mas, ao mesmo tempo, distando ainda muito a data or~. 
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dinaria do-s trabalhos legislativos : a grav~dade da situação o obrigou 
a convo.car_ ·a.o mesmo tempo, as Camaras, extraordinariamente. 

Quando ellas se reunirem, encontrarão declarado o sitio pelo Go-
verno, e declarado completamente . Não havei'á, então, por onde o in-
ereparem de illegalida:de. :Mas, talvez, seja de bom conselho suspen-
del-<> . Cumpria, logo, para isso, habilitai-as de um modo indubitavel. 
Foi o que fez, no art. 34, n. 21 a Constituição Brazileira. 

A1hi tendes, senhores, como se explica este texto, sem quebra da 
congruencia constitucional. :Mas esta congruencia desapparecerá si 
a essas t res ordens de casos:, onde está, visivelmente, a razão jurídica 
do art. 34, n. 21, quizerem sobre pôr á anomalia anarchica da actua-
lidadc- o sit io d11cretxul.o pelo Govm·no, ao executar a, autSencia do Oon-
gresoo. pam ter tiig.or dwr<mte o pra;ao conS;f:i.tucional dia st6a reuniibo. 

Ahi se realiza grosseiramente o mais aberto conflicto com as 
disposições comtitucionà.es, que reservam ao Congresso, como terri-
torio da sua competencia exclusiva, ·no tocante ao estado de sitio, o 
período em que o Congresso estiver reunido. Ahi a expansão das am-
bições do Poder Executivo invade e occupa materialmente a extensão 
total da competencia do Congresso .. Mli, uma .absorpção ousada ar-
Te·bata ao Poder Legislativo a sua ini~iativa constituci<onal, para a 
deixar exercer inteiramente pelo Governo. 

A inconstitucionalidade, portanto, é palmar. Desde qu e ella en-
tra em a~ção desde que .se reune o Co·ngresso N acionai, o decreto do 
Executivo, que lhe invade o tempo da sessão- cons.titucional com a 
intrusão desta medida BÓ facultada ao Governo, durante· a nãü l"e-
união das Camaras DegislatiV~M, incorre jurikli~amente, em nulli-
dade absoluta. Os actos de repressão· adoptado já não se ~ouentam 
sinão pela força . As prisões, os desterros, todas as providenc>Ías car a-
cterísticas deste r egimen, de excepção, cáem de si mesmas. Os direi-
tos individuaes que eBsas atacam, não poderão deixar de encontrar nos 
tribunaes da Justiça a salvaguarda constitucional dos recursos desti-
nados a amparai-os contra os excessos' de qualquer dos dous outros 
orgãos da soberania nacional . 

-No terreno jurídico, portanto, o decreto não acha guarida. Mas 
a legalidade não preoccupa seriamenf.:e o Gover:no. O que seriamente o 
preoccupava era engrossar o arsenal do Exe~utivü com um poder novo, 
era apparelhar com uma conquista de largo alcance a integração da 
dictadura. 

Si este não fosse o seu intuito, ba-staria ao Governo proroga1· o 
sitio até á reunião do Congresso N acionai , e_ reunido ~s:te, valer-se 
do art. 94 do Regimento da ·O amara dos Deputados, para obter a re-
novas;ão dessa provideiJlcia mediante um acto legislativo. O projecto 
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éntraria, alli, na (}l·dem immediata dos trabalhos, e, como tem acon-
tecido, sempre que o Presidente da Republica :req,uisita das Camaras 
Legislativas essa medida, si .em seu apoio se allegassem motivos con-
cludentes, em tres ou quatro dias teria vingado os tramites par.laJ11.en:-
t ares . 

Abandonando esta ver eda legitima, esse pro-cesso honesto e leal, 
par a a braçar o da surpreza que nos .armou, descobriu o Gove-rno a sua 
impaciencia e o seu desassocego, e mostrou não confiar na acção do 
ü ongTesso, desde ·que elle trabalhasse livre da pressão aibafadiça, cori:t 
que o sitio nos cer ca . ' 

Si :ç.ão é do Congres&o que des-Confia, é de pavo-r a imp.ressão a 
que obedeceu . Tã-o .assombra:do se sente, que a inte-rrupção d'O sitio por 
uma semana, o transiria de medo.; e está como o sujeito que agar-
rando o touro pelas pontas, ou o ·cão bravo pelo toutiç~? , não se at·reve 
a largar da mão a féra, nem, sa:be como a continúa a rete~r:. 

Ora, os governos assombrados não se encaminham paTa o bem . 
A presidencia actual entrou a ver almas do outro mundo, desde as 
tr agedias do SaMlite e da ilha das Cobras. 

!Não direi que lhe faltaJSsem motivos, mas nem sempre dO'rm.iu 
socegado . Não se póde te-r impunemente na consciencia uma ·procissão 
de finados. M·as, desde o seu r econhecimento, devia . o marechal ter 
peTdido o miedo a tudo. Não somos uma Nação aterrada á espera do 
fim do mundo, certa de que tudo está perdido e conformada a tudo o 
que vim·. A Africa tem a doença d.o .somno . O Hrazil a doença do 
susto . Entr ou-lhe o traumatismo _moral, a que mal-dizentes attribui-
ram o fatal passamento de Affonso P enna, e lhe deixou par alyzada, 
até hoje, a virilidade . Mas as situ ações que n ascem do terror, não 
tardam muito em se contagiar do terror que derramaTan:i. e acabam· dis-
solvidas pelo terror de si mesmas. E' a esse espectaculo que assistimos 
ha tres annos e meio . 

Candidato da força, posto no Cattete em nome das bayonetas, o 
ma:rechal teve por estTéas do seu reinado as duas mais anarohicas 
e desastrosas sedições militares que a nossa histmia Tegistra . Desde 
então começou a sua política a pôr em uso o ar.tificio desleal de car-
:regar aos <Civis a culpa da indisciplina que ella, ·a política do . mare-
chal, ella mesma para se crear , desenvolver a e expl01·ár a nas classes 
armada~. DesmoTalizado com a sua impotencia no seio do proprio ele-
mento, ·a •que devia o ser, começou então a sentir, como o effeito na-
tural .da consciencia da ·SUa fraqueza profunda, essa doentia irrita-
bilidade, que só se adoça nos quar teis, quando, como succedeu nos diaB 
su.bsequentes á primeir a decretação deste estado de .sitio, se vae expli-
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car e desculpar com o3 unicos de quem se arr,ece1a, e contra quem se 
resguarda. 

· Dahi as velleidades e assomos nortorios de 1-eacção contra o regi-
meu constitucional, desobediencia habitual á Ju&tiça, dissolução do 
Congresso e .proclamação de uma dictadura, as amos e velleidades, que, 
a principio renitentes e hesitantes, entraram, ultimamente, a fixar-
se, e tomar corpo, a passos acceleTados, com as tres sucoossivas decla-
rações de estado de sitio, que nos tem flagellado, sem a menor causa 
justifieada, nestes dons mezes, com o caracter das medidas em que 
t>llas se traduziram, com a índole das doutrinas que as commentaram 
e, ao cabo, agor-a, com a rubra expressão desta especie de apotheose 
da violencia, em que se vê fulmin'a.da por toda uma sessão legi&lativa 
a independencia da representação nacional. 

Corre mundo, Sr. Presidente, que o inclyto marechal, enthusias-
mado hoje com· o nobre Ministro da Justiça:, deplora não o ter co-
nhecido logo no pl'incipio de seu Governo, .paTa se illustrar, desde en-
tão, com -as suas luzes, t ino e maestria. Eu junto á sua a minha lasti-
ma. Te:r.á sido, talvez, uma perda nacional. Porque, ·si o marechal pre-
sidente houvesse inaugurado com eUe a sua administração, mui prova-
velmente, em vez de só agora abranger uma dedaração de sitio os seis 
derradeiros mezes do seu qu:adriennio, celebraria logo a sua entrada 
no Oattete com a decretação, em um só acto, de estado de sitio para 
todos os quatTo annos do -seu Governo_ e, então, evitando.....se a insur-

. reição dos encouraçados, a Tevolta dos mal'Ínheiros ~avaes, o ajunta-
mento do Olub :Militar, a celeuma contra o.s negocias, a candidatura 
·wencesláo Braz .e outras contrariedades, teríamos vivido este largo 
período administrativo, em um perenne jubileu, sem jornaes, immuni-
dades parlamentaTes, nem lutas de tribuna, cqmo Deus com os an-
jos no reino dos céos . 

Mas, sendo já tarde para nos imporem esses quatro annos de 
bemaventurança inteira, querem que os oito mezes da auspiciosa 
despedida nos dêem a sentir em cheio a ventura .de que escapamos. 
Por isso, roubaram a liberdade da imprenea. Por isso annunciaram, 
depois, alto e bom som, o direito d·o Governo de violar as immunidades 
parlamentares. Eram o·a dons acto.s preparatorios para a dictadura 
de seis mezes, a que o decreto de 25 de abril nos quer -sujeitar. 

Em cada um desses actos sahiu o Governo violentamente da üon-
stituição que nos rege. Oontrra cada um delles, pois em nome dessa 
Oouatituição, cuja observancia me cumpre aqui fiscalizar, protesto 
com a indignação • que me inspiram. 

Para o golpe .de· Estado, que a.c;aba de cahir sobre o Congresso 
N acionai, natural era que o primeiro passo viesse a ,ser a suppressão 
da imprensa. A imprensa é o meio de correspondencia entre o .Cbn-
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o-resso N acionai e a Nação, é o ambiente onde a Nação respira, e res-
o. . 
p1ra o Congresso N acwnal. . 

Eliminada ·a imprensa está decretada a asphyx1a, sequestrada a 
Tepresentação . nacional, condemnad-a a Nação a uma atmosphera de 
calabouçó. 

A imprensa não é só uma liberdade individual, é aind-a uma insti-
tuição, uma_ grande instituição da ordem poli tica. . . 

Sem ella, . expira o Governo do povo pelo povo, cessa o reg1men 
republicano, aesapparece a Constituição do mesmo modo com(} no 
globo onde habitamos se extinguiria a vida, :se lhe tirassem o envol-
toTio perenne de ar que a alimenta. 

Assim como os indivíduos vivem da perennidade do ar respiravel 
que é o beneficio commum das creatm·às animadas, assim 3Ji! socie-
dades modernas ,subsistem da publicidade quotidiana, que é o respi-
radom·o geral da·s consciencias. 

Da imprensa, pois, depende essencialmente, como do ar atmos-
pheTico o,s pulmões, todo este systema de freios e contrapesos de limi-
tações reciprocas, de acções e reacções, de poderes distribuido·s, limi-
tados e fiscalizados, ·em que consiste a existencia de uma .democracia 
li·beral. .Removei a imprensa. 

Ora, 'é a essa publicidade quotidiana que se chama imprensa, e 
já não haverá Justiça, já não haverá atdministração, já não haverá 
legislatura, já não haverá •soberania· nacional, já não haverá tranquil-
lidade nem confiança, nem credito, nem trabalho. ReinaTá o pavor, 
o arbítrio, a vingança, a força, a immóralidade, a miseria, a vergonha. 
Reinarão os aventureiros, os desabUJsados, os· malfeitores. 

Mas não ha publicidade onde a publ-icidade não fôr livre. Do 
mesmo modo como o ar que se confinou, já não é ar, é carbono, é 
toxico, é filtro de contaminações, desnutre, envenena, mata, -assim 
a imprensa tutelada, ·a imprensa policiada, a imprensa maculada pela 
censura, deixou de ser impTensa, porque deixou de .ser valvula da 
verdade, para se converter em instrumento da sua suppressão. Orgão 
poT excellencia da fiscaliz·ação do Governo do povo pelo povo, tTan·s-
formou-se em encobridouTo, par·a o.ccultar ao povo os actos capi.taes 
do Governo . 

Ora, a fiscalização estricta do Governo pelo povo, a notificação 
completa ao paiz dos ·actos do Governo, a discussão franca dessés actos 
em pTesença da Nação no plenario constante do jornalismo são a 
essencia mesmo das instituições republicanas, a subsistencia do nosso 
regimen. Quem e.st·á debaixo da tesoura, da -censura do Sr. Francisco 
Valladares e seus agentes, não são os jornaes nâo heTmistas do Rio 
ele Janeiro: é a Cavta da Republica. Quem se achou preso até h a 
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pouco, nos carceres do Sr. Alexandrino de Alencar, não foi a redacção 
d'O lmparciril: foi a Constituição brazileira. 

Por isso é que, como me dizi-a, ha pou~o, em S. Paulo, um estran-
geiro, observador assombrado e triste destes a-contecimentos, a prisão 
de dous jornalistas nos prejudica muito mais .seriamente que a de 
vinte generaes. O Governo,, mesmo este, o Governo do Maxechal teve 
um momento em que sentiu a immensidade do seu attentado, e o 
quiz occultar, como o criminoso que procura sumir os instrumentos 
do seu crime. Quando, não contente de estabelecer a censura, :mandou 
veda·r totalmente a publicação dos jo~naes j:á amordaçado-a, não con-
sentiu que nenhum dos outros noticiasse esse acto heroico. Si o paiz 
não tivesse outros vehiculos por onde saber- o que aqui se tem pas.sado, 
ignoraria até hoje que na Capital da Republica durante esse lapoo 
de tempo só se imprimiram os jornaes tolerados pelo M-are~hal . Desde 
e.sse momento o Marechal encarnava para todos os effeitos p'l.·aticos a 
Constituição da Republica. A Constituição era elle. Iaso estaria, pois, 
-autorizado nella: mesma si ' a nos·sa Constituicão, com as faculdad-es 
que encerrou no esta-do de sitio, houvesse dado 'ao Governo a de cassar 
a liberdade á imprensa. 

Mas tal não fez a Conatituição. Tal não fez. Digam embora ao 
contrario commentadores superficiaes, ou soph<iistas interesseiros·, a 
Constituição não commetteu semelhante desatino . .Si o tivesse prati-
cado, seria, no ponto de vista democratico, no ponto de viata Tepu-
blicano, no ponto de vista do Governo da Nação pela Nação, uma 
Constituição de bona. Porque teTia dadO' ao podeT o direito de sup-
primir a Nação. Mas o facto é que lh'o não deu. P -aTa servir á calu-
mnia, que contTa ella se tflm urdido em beneficio das dictaduras 
militares, confundem uns a nossa theo:ria constitucional do estado 
de sitio com a lei marcial, que •aó o estado de guerra autoriza, outros 
com a suspensão do hab&as:-co?·pus, que só >Com o domínio da lei 
marcial se justifica. N e-ste presupposto uns e outJ·os deduziram que 
o estado de sitio suspende todas as gaTantias constitucionaes, que 
o estado de sitio importa num eclypse total da Const~tuição e até 
("horribile dictn) que no esta-do de sitio a p11opria Nação se suspende . 

De modo que eu teria dito pou~o, dizendo que, neste momento, a 
Constituição é o Marechal Na orthocloxia republi·cana"' dessa gente , 
o Marechal é a Nação. 

Mas os textos constitucionaes repellem easa cadeia de absurdos; 
· E' no art. 80 que a nossa lei organica define os poderes excepcionaes 
Tesultantes do estado de sitio paTa o Congr-esso N a~iona1 ou para o 
Governo. Alli se acham discriminados os dons -casos, ~ada um com o 
seu regimen, de maior amplitude no al'bitrio, quando é o Congresso 
N Mional quem o decreta, de extensão muito menor, quando o decreta 
o P oder E xecutivo. -
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A suspensão dats ·garantias const:Ütucionaer; ahi _prevista OO' ~:e 
opera em sendo o i0'0ngresao N acienal quem adopté essa medida. 
E' o que decorre, evidentemente, do confronto entre o introito do 
art. 80 e os dous paragraphos Ímn;J.ediato.s. 

No -seu período inicial declaTa o art. 80: 
"Poder-se-ha declaTar em estado de s1tlo qualquer pa:t'Í{l do 

territorio da União, suspendendo-<.Se ahi as garantias constitu-
. cionaes por tempo determinado, quando a ·aegurança da Repu-
•blica o exigir, em caso de aggressão estrangeira, ou ·commoção 
intestina." · 
:11:as, enunciando-se ~ssim, . Tefere-se o texto desse artigo, 18Xprps-

samente, ao art. 34, n. 21, o unico qwe ahi dita. 
Ora o art. 34, n. 21, é só e exclusivamente, a.quelle onde a 

Conatituição trata da autoridade do 'Congresso N acionai em ma teria 
de e.-stado de sitio, estatuindo que ao Congresso N acionai compete pr i-
vativamente: - ' 

"declamr em estado de sitio um ou mais pontos do territorio 
nacional, na emergerícia de aggressão por f01·ças estrangeiras ou 
por commoção intestina, e approvar ou suspender o sitio que hou-
ver údo declarado pelo Poder E xecutivo" . 
.&té aqui é só da competencia do O'ongresso N acionai que se co-

gita, .só essa competencia é a que regula, e a ella só, pOJ.:tanto; é que se 
reserva pelo estado de sitio o direito de suspender (li> gamntia.s const'i-
tu.cionaes. 

Onde se trata de competencia do Poder Executivo, é no al'lt. 48, 
n. 15, e no art. 80, § 1°, sendo que este se combina com aquelle por 
uma referencia declarada no texto. 

No § 1 o do art. 80, immediato a:o período inicial desse artigo, 
é_ que · a Constituição · brasileira se occupa com o Poder E xecutivD, 
a ·cujo. respeito estatue: 

"Não se achando reu'nido· o Congresso, e. correndo a 'Patria 
imminente perigo, exercerá e&ta attribuição o Poder E xecutivo 
federal (art . 48 . n. 15)." 
E xercerá ie8t.a atttribuiçãJ.o, 1"eza o texto; e, si não rezasae mais 

nada, o Poder Executivo exerceria a attribuicão de reconer ao estado 
de sitio com a mesma largueza que, nas pala;ras anteriores, o ar.t. 80 
lhe dá, quando exercida pelo Congresso N acionai, cabendo, .si assim 
fosse, ao Poder Executivo suapender as . garantias constitucionaes tão 
largamente coi!lo ao C'ongresso N acionai cabe. . 

M~s, logo depois de haver estabelecido, no § 1 o, que o Poder 
Exe_cutlvo "exercerá esta attribuição", o .§ 2° lh' a cercei-à, 1h'a 
define em termos incomparavelmente mais Teduzido·s, enuncian do-se 
ass1m: 
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"Este, porém, durante o estado de útio, restr.ingÍJ:-se-ha, nas 
medid·as de repressão contra as pessoas a impô r; 

1 o, a detenção em lo·g~res não de.stinados aos réos de cnmes 
iwmmuns; . 

2°, o desterro para outroa sítios do territorio nacional." 
A o Congresso Nacional, que se compõe de duas assembléas nume-

rosas, que se renova em períodos mais curtos, que delibera mediante 
u:rn processo de muitas discussõea, que está em contacto muito maia 
dire{ltO com a opinião publica, que constitue, emfim, o laboratorio 
da funcção legislativa, deixou a Gonstituição;.no tocante a estas facul-
dades vigorosas, ensancha·s incompa,ravelmente mais larga'S do que ao 
Presidente da Republica, poder unipessoal, quasi irresponsavel, encar-
nado em um homem cujos conselheiros não passam de oocretarios 
nomeaveis e demissíveis ao seu aceno. Dar a este o arbítrio de sus-
pend~r as gara.ntias constitucionaes :seria organizar o despotismo, o 
cezarHlmo, czar1sm<J. 

Ainda com respeito ao Congresso N acionai, a fórmula da suspen-
são das g<wantilas oonstitucion!mes ·tem subtendidaa as restricções inhe-
r entes á natureza do regimen. A titulo de suspender as garantias 
constitucionaes, o Congresso N acionai não poderia ordenar a pTi.são 
ou ·desterro doa seus proprios membros, porque não lhe ·assiste o di-
reito de se mutilar a si mesmo. Não podeúa dispersar a Magistratura, 
prendend<J e destenando os seus Juizes, nem sujeitar o Presidente 
da Republica á detenção, ao desterro, porque o Executivo e o J udi-
ciario são poderes independente;;;, orgãos da soberania nacional, .sobre 
os quaes nenhum dos outrós dispõe de arbitúo algum, além do que nos 
textos da Constituição estiver declaradamente prescripto. Tampouco 
lhe seria licito attentar contra certos direitos organico·a, certos direitos 
imprescriptiveis, certos direitos humanos, que estão na·a proprias bases 
da nossa existencia moral, direitos ea.senciaes, direitos supremos: con-
fiscar a propriedade, condemnar á morte, aut01·izar a tortura, vedar 
a celebração elos cultos religiosos, yiolar as Telações natmaes da 
fami-lia. ' 

As garantias constitucionaes, que a <Constituição f aculta ao Con-
gre·aso N acionai suspender, se reduzem, pois, ás que entendem com a 
liberdade individual, nos limites em que a cerceação dessa liberdade 
fôr necessaria para repellir a aggressão estrangeira, ou acudir á com-
moção intestina, libertando a Republica ou a Patria do perigo immi-
nente em que se virem. Para chegar a esse resultado, -as medidas extra-
ordin m·ias, a que a suspensão das garantias, por.tanto, habilita o Con-
gTesso N acionai, .são as que ~· encerram no circulo da repress fi;o 
oontra as p:essoms. E' com este genero de medidas que se atalham as 
invasõea, as -conspirações, as sedições e as 1:evoluções·. 
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Isso quanto. ao Congresso N acionai. Mas essas mesmas medidas, 
quand-o se trata do Poder Executivo, a Constituição taxou especifi-
cadamen.te em duas : dete1• em certas pl'isões e desterrar par.a certos 
Jogares. A üonstituição não lhe admitte outras medidas de repressão 
contra as pessoas. E' o que textualmente está no art. 80, § 2°. 

Mas, pessoa não se chama ·sómente a entidade physica do indi-
viduo humano. A pessoa é, a um tempo, material e juTidica. ·Duas 
cousas a compõem: a integridade organica do corpo e a i~tegridade 
moral dos direitos. 

Ora, um desses direitos, um dos que, dentre elles, mereceram a 
couaagração constitucional, é o da manifestação do pensamento pela 
imprensa. A Constituição o declara no art. 72, .§ 12: · · · 

"Em qualquer as·sumpto é livre a manifestação do pensamento 
pela imprens•a." 
Oontravindo a esse direito,' pois, suspendendo esse direito, usou 

o Governo de uma medida de repressão contrà a·s pessoas, contra . os 
jornalistas, contra os que exercem profissionalmente o direito de 
manifestação do pensamento pela imprensa. 

Mas essa medida de repressão contra as pessoas do.s jornalistas, 
da qual usou o Governo, suspendendo ou submettendo á censura dos 
jornaes, não é nenhuma das duas particulaTizadas taxativamente no 
art. 80, § zo, onde se diz que o Governo, durante o sitio, não usará 
de outras medid'as de repressão contra as pessoas que não as · de as 
dete1· ou desterrar. De suspender os jornaes, ou coarctando aos jot-
naes a liberdade, o 'Pre·aidente da Republica incolTeu em u.m, aytO 
que o art. 80, § 2°, da Constituição absolutamente lhe prohibe .. 

E ssa medida, inhibindo os jornalistas •de publicarem os seus jor-
naes, ou nelles escreverem livremente, é uma verdadeira medida Te-
pressiva contra essas pessoas, visto como as reprime no exercício de 
um direito, o uso da imprensa, ·que a Constituição, nesse texto, reco~ . 
nhece a todas as pessoas; 

Gomo os ·direitos de uma pessoa dessa pessoa são elementos (uma 
vez que a pessoa juridicamente não existe senão pelos direitos em que 
se traduz a sua entidade), a repressão que contra esses direito-s se 
exerce exercida é contra essas pessoas. De maneira que, sendo a cen-
sura e a prohibição dos jornaes medi-da·s, incontestavelmente, ·de l'epres-
são contra as pessoas de seus . pxoprietarios e xedactores. e -não _se 
incluindo em nenhuma das duas categorias (prender e desterrar), 
especificadas no m-t. 80, :§ 2°, como as unicas ·de repressão contra as 
pessoas, que a Constituição autoriza o Governo a empregar durante 
o estado de sitio, nenhum Governo poderá ousar o que nesse terreno 
ousou a ·Presidencia actu a.l, sem exorbitar, volu.ntaria e abertamente, 
das faculdades que a lei cardeal do nosso regimen lhe peTmitte. 
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Mas a luz é grande inimiga do·3 crimes. Na publicidade refulge 
a luz. A imprensa é a pUiblicidade. Com a imprensa não se podem 
accommod~r, pois, os GoveTnos de sangue e força, arbítrio e corrupção, 
mysterio e mentira. 

Foi o que este peTcebeu desde os seus primeiros · dias, e, de·3de 
então, entre elle e a imprensa,. começou a re rentir essa incompatibili-
dade, que baata para o julgar. 

Obrigado a denunciar o.s achaques, as ulcer3!3, os cancros de uma 
administração continuamente má, surprehendida, cada mez, cada se-
mana, ás vezes dia a dia, poT abusos e desatinos, escandalos e atten-
tados, a impTensa, victima do :3eu dever, o cumpria com uma firmeza 
e uma integridade que a recommendam ·á gra,tidão publica, mas que, 
na mesma proporção, augmentavam continuamente a caTga do .seu 
debito· no livro negro do Oattete. Havia de chegar um dia em que 
essas contas se ajustassem. Ohegou. Era preciso, a todo o transe, esta-
belecer D <ailencio, matar a palavra nos labias da Nação, calaT os jor-
nae.s. Mandaram-se-lhes fechar as casas, e metter os jornalistas na 
detenção, ou nos navios de guerra. 

O inverso, exactamente o inverso, é que teria succedido, si esae 
paiz fosse qualquer causa de uma Republica, isto é, de uma terra 
governada por leis. Os responsavei.s pelos ·delictos officiae3 é que 
iriam, entã-o, para a cadeia, e os jornalistas fiscalizariam o· processo. 
Mas occorreu, entre nós, o que um illustre amigo meu, o nobre Sena-
dor por S. Paulo, quando, i·ecentemente, alli nos vimoa, me exprimia 
em uma imagem magistralmente fiel e pittoresca. Encostaram a Nação 
á paTede, puzera!n-<lhe a faca ao peito, esvaziaram-lhe os bolsos, e, 
par~ que ella não grite, lhe mettem pela bocca a dentro uma valente 
mordaça._ E' isso .. Isso é mais ou menos o que já sonhara uma figura 
de S'hakespeare. O crime Tecolhe a policia ás enxovia•a e toma a seu 
cargo a .segurança da cidade. 

Pretendem os aulicos da situação que o estado de sitio actual 
tem sido um milagre de benignidade . Si o perpetuassem os, seTia um 
regimen de sanatoTio que não faz mal a ninguem. 

Depoz-se, no· .Ceará, por decreto imperial do Oattete, o Governo 
constituído? 

Historia·a ! 
Fecharam-se, na Capital da Republica, todos o.s jornaes mal vistos 

pelo Marechal? - Ninharias! E Edmundo Bittencour·t, o directoT do 
(Jor~eio da jl{I(J;nhã, preso num leito de crueis soffrimentos, pelo crime 
de jornalismo? - Bugigangas! E Macedo Soares, director dó I mp,a,r-
c~l, caprichosamente retido, até ha tres dia,a, entre vexames de toda 
a ordem, pelo crime de incorruptibilidade da penna? - Fúoleiras! 
E Leonidas de Rezende, da mesma folha, mettido na cadeia por crime 
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de ironia? - Pequices! E Vi.cente ·•Pü:agibe, o director da Epoca, 
sumido até ha pouco, numa acintosa incommunicabilidade pelo crime 
de <caç; aos segredos e escandalos desta administr_açã-o? - Baboseiras! 
E a ,proGcripção do espírito, da graça, do epigramma, a anecdota, 
a zombaria, a caricatura mettidas no xadrez, pelo crime de não respei-
tal'em os ridículos dà actrialidade, os seus abysm-os e os seus colosaos 
de ridículo infinito? - In.significancias! E tantos outros dreitos con-
culcados, tantos outros cidadãos detidos, ameaçados, perseguidos, fora-
gidos, recolhidos ao a.sylo de Jegações estrangeiras, interdictos no exer-
cicio de •auas· profissões, tolhidos na communicação com suas famílias, 
reduzidos, na sua innocencia, aos dissabores e prejuizo.s da vida 
errante e inquieta de crimin-osos? - Fantasias ! E os effeitoa de 
ttldas essas vergonha'3, o paiz enxovalhado, o trabalho .suspenso, o corn-
mercio morto, o credito anniquilado, a con~iança no Brazil extincta, 
tudo isso para que a epilepsia, a dispepsia, a histOTia dos nossos · man-
dões estejam a seu goat.o e o Marechal não tenha incommodos no seu 
reinado? - Coisinhas! Mas, então, que mais será necessario, entre 
nós, para que o imperio absoluto do arbitTio e da força receba o nome 
de tyr_annia? Que mais, num paiz em cuja metropole um bando pri-
vilegiado pelo valimento do Presidente, sobrepondo-se á policia da 
cidade, invade, . até jQrnaes governistas, para, em nome delle, arrastar 
jornalistas á prisão? ~~ · 

Bem sei que, no eito e ·na senzala, a bondad.e do senlior se avalia 
pela escassez na frequencia das surTas. 

Mas, paTa homens livres, que a pirataria de aventureiro·a despojou 
de seus direitos e amarrou ao rêmo das galés, não ha ·differença entre 
a condição do captivo já surrado e a do captivo surravel ao capricho 
do feitoT. Que me vale a mim estar livre se não éstou livre pelo 
v_alor do meu direito? Que me importa a mim não estar preso,. se o 
não estou unicamente por que ainda não me quizeram mandar pren-
der? Os escravos temem o açoite. A's almas livres avilta de a elle 
estarem sujeitas. 

Mas, senhores, não bastava acabar com a imprensa e toda\3 as 
garanti&s individuaes nesta Capital. Digo acabar com a imprensa 
porque tanto monta o roubar-lhe a liberdade. O que resta, nos jornaes 
licenciados, são os boletins de publicidade official, que o publico evita, 
suspeita e refuga. _ 

Acabada, pois, a imprens·~,· no centro da vida nacional e alhanado, 
assim, o terreno pa-ra abafar o :Congresso, não se contentaram. Ao 
Congresso mesmo, os seu~ proprios membros quizeram levar a cirurgia 
da operação en.cetada. 

Teve para isao a palavra a imprensa do Marechal. Pelos seus 
interpretes mais autorizados, pelos mais intimas e seguros ech-os do 
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seu pensamento abriu ella, assim que .se decretou, ein março, o estadõ 
de sitio, uma campanha de propaganda violenta, .;sustentando que o 
estado de sitio suspende as immunidades constitucionaes dos Senadores 
e Deputados e ameaçando CO).U esse recurso compressivo o•s membros 
da opposição do Congresso calumniados com, a taxa de revolucionarias 
ou conspiradores. ,. 

Falhando o golpe de que, pela minha parte, me abriguei, quando 
se annunciou com testemunho que delle me davam toda a certeza, 
falhando em mim e em alguns membros da Camar·a dos Deputados, que, 
na occasião critica, do mesmo modo ·se re·sguardaram, não se insistiu, 
por então, no projecto, opportunamente descoberto e frustrado. 

Mas o Governo não desdisse da sua doutrina. A sua reivindicação, 
pois, conservou-se impendente a nós todos; e, si o Governo com o~ 
seus publicistas e os seus potentados, persiste em sustentar que dis.-
põem desse meio de coacção contra os membros do Congresso N acio-
nai, por este simples facto coactos estamos os membros das suas duas 
Casas, na autoridade em que a Constituição nos investiu e que agora 
deveríamos exercer, de juizes no tribunal ·soberano, poT ella estabe-
lecido, para conhecer .das responsabilidades em que, no uso do estado 
de sitio, houver incorrido o Poder Executivo. 

Postas a correr mundo as declarações officiaes de que a herme-
neutica do Governo enthroniza no arbit:rio discrecionario de recolher 
ás prisões e condemnar .a desterro os membros do Corpo Legislativo que 
o tem de julgar pelos seus actos nessa phase de compTessão da liber-
dade, nenhum de nós mais a considerará segura, senão emquanto a 
magnanimidade do dieta.dor, bem conhecida, nol-a tolerar. Ora, não 
.se concel;>e maior villipendio que o de um magistrado, em cuja con-
sciencia pudessem caber, aconchega1das uma a outra, a missão de juiz 
do poder e a condição de seu dependente. 

Bem sei que comnosco, pela noção elementar de que o estado de 
sitio não suspende as immunidades parlamentaTes, temos a evidencia 
da Constituição, ·a ·doutrina dos mestres, o voto dos congm3sos juri-
di.cos e a jurisprudencia do . Supremo Thibunal Federal. Mas tudo 
isso nada é, desde que contra o peso do universo jurídico se invoca a 
opinião do nobre Vice-Presidente do Senado. 

Si eu ainda gozasse a fortuna de valer, no conceito intellectual 
do illmstre chefe do Partido Conservador, alguma cousa, e poder com 
elle discretear na intimidade, como discreteavamos em outros tempo·s, 
não hesitaria em lhe dizer, muito á puridade, que a sua opinião nesse 
assumpto,. com o celebre argumento do horror das democracias ao pri-
vilegio, é literalmente uma brincadeira sua, ou um fossi l de seu atrazo 
em estudos constitucionaes. 

O nobre Senador veria então que. os privilegies incompatíveis 
com as democracias são os privilegias pesso,aes. O nobre Senador veria 
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qlie as Ímmunidades parlamemtares não ·.são regalias in_dividuaes d?a 
membros da Cama,ra ou do .Senado, mas garantias da mdependenCla 
de seu mandato." O nobre .Senador veria que essa independencia neces-
sita mais que nunca deste escudo legal durante o estado de sitio, 
occa.sião em que os membros das Oamaras Legislativas são os julgadore::. 
constitucionaes do procedimento . do Pr·esidente d-a Republica e ·aeu~ 
agentes. · . . L~--~:~iG 

O nobre Senador veria, assim, que as immunidades paxlamentares 
são privilegio do Congress-o N acionai, não dos seus membros e, como 
taes, não podem •ser renunciadas por estes nem abdicadas· por aquelle. 
O nobre ::)enador veria, pois, que ellas, competindo á funcção ou á 
Ínstituição, entram na classe dos privilegias funccionaes ou institu-
ciqnaes, e que esses, longe de serem odiosos e reprovaveis, são legíti-
mos e indispensaveis em todo e qualquel" regimen. O nobre Senadol' 
veria, .outrosim, os privilegias deste caracter que se encontram em 
todas as Con3tituições republicanas, quaudD quer que se t1'ate de 
resguardar uns dos outros o.s tres· grandes orgãos da soberania na-
cional. O nobre Senador veTÍa que, de facto, lado a lado com, as vmmu-
nidades parlarnentares inherentes ao ·mandato legislativo, se acham, na 
Constituição brazileira, como na americana e em todas, se acham 
ahi, visíveis a quem saiba vêr, as imrnJumidadru juàriciar·ias, ligadas ' 
á funcção de Magistratura, e 1a8 irnmtmidades presidencia'es vinculadas 
ao Poder Executiv-o . O nobre <Senador veria, emfim, que, si privilegio 
houvesse quanto ás immunidades parla~ental"es, não estaria na dou-
trina q,ue as mantém durante o. estado de sitio,· mas nos termos formaes 
dos arts. 20 e 21, da Constituição, que as estabelecem. E, verificado 
tudo. isso, o nobre .Senador acabaria, convindo commigo em que um 
homem de eiso e responsabilidade não póde assignar com os mercena-
rios os sophismas do poder, a frioleira de uma theoria, que desconhece 
verdades tão rudimentares e axiomas tão corriqueiros do nosso direito 
constitucional. ' . 

•Mas ·O -certo é que, não po:dendo eu: hoje emprehencler es3a con-
versão, . fica o nobre Presidente do Senado com a sua theoria, e essa . 
theoria é de Aristoteles para o seu grande alumno do Oattete, para os 
exploradores da situação e para os logicos do terror. ' 

· As condições, pois, em que .se abre a sessão legislativa deste anuo 
são estas·: amordaçamento ·da imprensa, negação das immunidades par-
lamentares, conversão do estado de sitio em regimen permane-nte da 
vida republicana. Estes tres fac'tos .são tres minas abertas debaixo dos 
alicerces da Republica. Ou o Congresso N acionai com ellas acaba 
immediatamente, ou está perd·ido, e perdido com elle, o Tegimen, senão 
de todo perdida a Nação. . · 

' Vêde bem. lia cinco anno.s, não tenho vivido senão a pmclizer-VO·S, 



...._ 293-

guiado unicamente pela facil inspiração do senso commum, e que, até 
hoje, ainda não .cessou -de se verificar em um só ponto. O decreto .de 
25 de abril é a vossa demissão. Si a não repulsaes logo e já, sois um 
Congresso resignatario', moralmente exonerado e deposto, emquanto 
não chegue a hora de o ser por outro modo. Esta materi.a preéede, 
necessaúamente, a todas as demais, porque é a nossa existencia mesmo 
que está e:z;u lide. Ser, ou não ser; eis agora toda a questão. Questão 
premente, para já, ou para nunca mais. 

O meu dever está cumprido, com o protesto que acabo de lavrar. 
Si eile se baldar, .si a ouha Camara Jfão acceitar o projecto, que alli 
se -deve apresentar já, •suspendendo o estado de sitio, si o Senado re-
cusar esse projecto; si o Brazil fôr condemna:do, assim, pelos seus 
representantes, a continuar a ser, deante do mundo, a fabula dos paizes 
miseraveia, risíveis e despresiveis, não será porque eu não tenha exer-
cido as min:"has forças em bradar á nossa Patria, que se erga, e só me 
restará, talvez, Íl" esperar com a minha responsabilidade aalva, o -desabar 
destas instituiçõea, que, ·ha 22 annos, ando expiando a culpa de tanto 
haver trabalhado por organizar. 

SEISSÃ-0 DE 5 DE M.AIIü 

O Sr A.dolp·ho. Gordo ('*) diz que o editorial publicado, ha 
dous dias, pelo bl"ilhante jornal O Paiz, .sob a epigraphe A attitude 
de S . P (]Jttlo, fazendo referencias ás deliberações tomadas em uma re-
união política realizada na Capital -desse E stado, sob a presidencia 
do Dr. Carlos Guimarães, Vice-Preaidente em exercicio do mesmo 
E stado e á qual compareceram todos o.s membros da .commi.ssão dire-
ctora -do partido, os Deputados e .Senadores federaes paulistas e os 
secretarias elo Governo, e as informações que, sobre o me~mo assumpto, 
hoje publica, dizen:do provirem de fonte .absolutamerlite seguro, dão-
lhe o feliz e·nsejo -de occupar a attenção do Senado, afim de dizer, 
com a maxima franqueza, o que se passou effectivamente em a -dita 
.reunião e qual é a attitude do Partido Republicano P aulista deante do 
Governo Federal. 

Diz O P.c~iz, naquelle artigo: 
"A imprensa já noticiou succintamente as deliberações toma-

das pela notavel assembléa política e ellaa não podem surprehender 
quantos conhecem de perto a ponder ação, os principias e os pre-
cedentes que orientam, ha muitos annos, a política dominante no 
grande E stado·. 

---<--
(*) Dfficurso p ro-ferido n a hora d·o e..'<ped·iente . 
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A decisão mais importante, assentada pelo Vice-Presidente 
em exeTcicio e por todos os membros do dil'ectorio . do partido 
dominante e da representação federfrl governista, é de que, Depll:-
tados e Senadores federaes de S. Paulo, ·dentro da.s normas constl-
tucionaes, se opporão á prorogação do sitio, feita pelo Sr. Presi-
dente da Republica, o que vale dizer que S. Paulo votará pela 
suspensão dessa medida extrema de que o GoveTno F ederal foi 
obrigado a lançar mão para impedir as explosões dos elementos 
perturbado1:es da ordem publica, impedidos de agir por força da 
clecr~tação do sitio. 

Nas democracias bem organizadas ninguem se admiraria do 
· pronunciamento da política paulista. Elle tem pelo menos o 
- merito da franqueza e· da divulgação. Aliás, é um direito que se 

não póde negaT a homens livres - terem, a respeito de uma .me-
dida constitucional, um juizo assentado e motivado. 

Haveria talvez a estranhar na attitude de ,s. Paulo a su:J. 
possível precipitação, porque o Governo pôde ter motivos que o 
O~mgresso e a representação paulista verrham a julgar perfeita-
mente justificativos dessa medida extrema, garantidora da ordem 
e das instituições." 

"Os homens políticos de S. Paulo <aempre se distinguiram 
pela equilibrada ponderação com que se habituaram a pautar os 
seus actos e attitudes. Elles farão justiça ás intenções do Governo 
Federal, que não se serviu do sitio para pretexto de compresaõe,s 
indevidas ou de arbítrios irritantes. O Govel'no eleve ter razões 
es-peeiaes e excepcionaes para suspender, em alguns pontos do 
territorio, as garantias conatitucionaes, de resto ameaçadas de 
sossobrar na onda de anarchia e de ataques constantes á autori-
dade publica, base de toda ordem social." 
E Teferindo-se á attitude que teem mantido os representantes 

pamlistas em uma e outra Gas:as do Gongres.so, accre.:mentou : 
"Dessa conducta não se tem afastado a representação federal 

daquelle Estado no decurso dest~s tres annos e meio; della não 
pretendem tampouco afastar-se agora e os termos da nota forne-
cida aos jornaes claramente accentuam que S. Paulo não fugirá 
do pl'ocedimento político até agora mantido no seio do P arla-
mento, e esse pro·cedimento, todos o s·abem, tem sido o da maior 
cordialidade, e algumas vezes até mais vantajoso e util para o 
Governo do que mesmo o ·daquellea que se dizem seus amigos e 
correligionarios intransigentes. 

' A ultima das tres resoluções acceitas pelos políticos paulistas 
define de uma maneira claríssima suaa intenções·: - "Oonco-rrer 
com os seus esforços para o rapido andamento do processo de i·eco-
nhecimento do Presidente e Vice~Presidente da Republica". 
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Pelo facto de ser contrario á pro1·ogação do sitio, poder-se-hia 
inferir que S. P aulo renunciava "á linha de conducta até agora 
.seguida", e com isto só poderiam regosijar-se aquelles que ainda 
pretendem tirar part ido das divergencias suscitadas no começo, 
pela escolha dos candidatos presidenciaesY 

• • • • o o o o • o o • • • • • • • • o o • • • • • • • • • • o • • o • • o • • ! • • o ~ o • • o • • o • • • o • • • 

"A attitude de S. P aulo é que nãô póde ser interpretada 
como um appello a postos dos elemento·a deleterios, que .só vivem 
e podem manter-se á custa de uma opposição systematica, levando 
]~ara o seio do P arlamento a maledicencia anonyma das esquinas. 
S. Paulo é .s. P aulo. Pensa como melhor lhe dita o seu patrio-
tismo ; ma.s põe o seu patriotiamo acima das conveniencias Tegio-
naes, dos appetites e das paixões inconscientes e verbosas. São 
P aulo ainda pensa que não ha progresso nacional sem a mais 
perfeita harmonia entre os E stados e a União, que é o elo garan-
tidor do nosso progresso, da nossa grandeza, da nossa naciona-
lidade." 
Entretanto, diz hoje o O PKlliz: 

" Informações recebidas de S. P aulo, de fonte absolutamente 
segura, esclarecem de modo imprevisto a significação ·que deve 
ser dada á ultima 1·eunião política realizada naquella Capital, da 
qual resultou a deliberação tomada de combater o ultimo decreto 
de prorogação do estado de sitio, por todos os meios legaes. 

E s,sa resolução não nasceu como a principio suppunhamos, do 
desejo que, porventura, tivessem os politico.s siÍtu•acionistas do 
Estado, de evitar que . a actü.al sessão legislativa pudesse ~er per-
turbada com questões irritantes e. inconvenientes, ligadas ao.s ul ti-
mas acontecimentos, o que, aliás, estaria de accôrdo com a tra-
dição conservadora e sempre ponderada dos dirigentes do grande 
E atado. 

Foi essa a interpretação que dêmos á attitude c-ombinada na 
reunião do Palacio elo Governo, logo que della t ivemo.s conheci-
mento pelo telegrapho, autorizados a isso pelo conhecimento que 
temos do.s eminentes políticos que acudiram ao convite do illustre 
Vice-Presidente do E stado; cujas tendencias sempre foram de 
congraçamento e de bôa harmonia com a política federal. 

Melhor informados, podemos hoje declarar que essa reunião 
significa justamente o contr ario do que suppunhamos. pois ella re-
nre.senta uma victoria ínsophismavel dos elementos b~llicosoa do 
Estado, representados pela antiga dissidencia, a cuja direcção 
parece _quererem subordinar-~>e os outros grupos que até agor a 
teem dominado a politíca de S. P aulo. 

Essa deliberação de combate ao sitio só foi tomada depo~s de 
uma longa conferencia realizada na Roti'8serie, entre os 8rs. Ruy 
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Barbosa e Julio de Mesquita, em que se confirmaram as co~~i
nações j:á anteriormente feitas com os elementoa de oppos1çao 
.ao Governo F ederal, das quaes tivera conhecimento, ant~s de em-
barcar para o Rio, o Sr. Pedro Moacyr, portador das primeiras 
instrucc;;ões dos novos alliado's." 
O SR. RuY BARBOSA -E' falso. 
O SR . .ALFREDO ELLrs -- E' uma intriga e muito baixa. 
O SR. ÀDOLPHO GoRDO ( oontinfll'ando a lê1·) : 

"A pmsenc;;a do Sr. Galeão OaJ·valhal e do representante do 
Dr. Alfredo Ellis, que tomaram parte àctiva e o·atensiva na cele-
bre reunião, denota claramente a metamorphose que acaba de 
operar-se na política paulista, ligada agora aos elementos que 
combateram a candidatum do Sr. W encesláo Braz á Presidencia 
da Republica. 

Esta circumstancia exclue o boato habilmente espalhado de 
que S. Paulo agia de accôrdo com a política mineira, fato que não 
é absolutamente verdadeiro, estando nós autorizados a declarar 
que o Estado .de Minas continúa absolutamente solidario com o 
Governo Federal, prestando todo o apoio ás medidas políticas 
postas em pratica pelo• Sr. Presidente da Republica. 

A escolha do ·zeade1· da bancada, Sr. Cincinato Braga, é .uma 
nova prova dada por S. P aulo do seu proposito de presti~ar o 
grupo dissid'ente, que se bateu pelas candidaturaa Ruy~Ellis, fa -

. zenÇ!·o prevêr uma mudança completa d·a orientação da banca•da 
paulista para com a política federal. 

Ao aguerrido grupo da clissidencia pertence o Vice-Presidente 
em exercício, Sr. _Dr. Carlos Guimarães, cuja .situação official deu 
umfli inesperada força ao grupo de que é ornamen·to. como pri-
meira figura, o nosso prez~clo collega Dr,. Julio ele Mesquita. que 
até agora se tem mantido em opposicão franca e irreductivel ao 
Marechal Hermes e ao Partido Republicano Conservador. consti-
tuindo-se em •S. Paulo o reducto do civilismo militante e o arauto 
das candidaturas Ruy .. 'Ellis." 

As deliberações tomadas na referida reunião não constituem "a 
victoria dos elementos bellicosos ·elo E stado repreaenta:clo.s pela antiga 
clissiclencia" e nem são o result.ado de uma "conferencia entre Julio 
de Mesquita e o eminente Sr. Ruy Barbosa" .. . 

O SR. RuY BARBOSA - Não tive parte alguma no que se deliberou 
em S. Paulo. 

O SR. ADOLPHO GoRDO____:_ ... mas constituem um consectario logieb 
da attitude que a representação federal paulista tem mantido no Con-
gresso no decurso destes tres ultimas am~os. 

O SR. ALFREDO ELLis -Muito hem, esta é que é a verda:de. 
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O •SR. ADOLPRO GoRDO - Dos Dito mem:bTos da commissão dire-
ctora que compareceram á T~união, dous, apenas, fizeram parte da 
antiga dissidencia e dos Deputados e SenadDres que estiveram presen-
tes, só quatro, se não lhe falha .a memoria, pertenc'iam áquella 
antiga aggremiação, e todas as deliberações foram tomadas por unani-
midade de votos. E nem ha hoje no seio do partido político dominante 
em S. Paulo quaesqueT grupos: todos se fundiram em um grande par-
tido cujos membros são solidarios na acção e~sencialmente conserva-
dora que teem como programma. De accôrdo com as suas id-é·as, seus 
princípios e suas tradições, esse partido combateu, com o mesmo vigor, 
a candidatma do Marechal Hermes da Fonseca á Presidencia da 
Republica, mas combateu essa candidatura em nome de um principio, 
como em nome desse mesmo principio já combatera a candidatura do 
glorioso MaTechal Deodoro da Fonseca, no . Congresso .Cons~ituinte. 

O .SR. ÂLFREDO Er.LIS - Apoiado. Era .uma .questão de principio. 
O SR. ÂDOLPHO GoRDO' - Adversario Íntransigente do governo 

militar, a·depto do regimen civil, a sua acção era inspil'ada pelo mais 
nobre patriotismo. 

Sabe o Senado o que foi o pleito de 1 de março de 1910 em 
S. Paulo, conhece o esforço extraordina'rio que fez o Partido Repu-
blicano daquelle Estado para o triumpho d:o ·seu candidato; nuncá, 
em pléito algum, nestes 23 annos de vida republicana, aquelle partido 
.desenvolveu tanto trabalho, tão grande actidade deante das urnas . .. 

Reconhecido, porém, pelo poder competente, o Marechal Hermes 
da Fonseca, primeiro magistrado da N·ação, um dos representantes 
paulistas na· C amara ( I'AYL 1tm wntigo dissid,ente), foi á tribuna para 
declarar que S. Paulo já não tinha deante de si um candidato a com-
bater, ma-s um Presidente ·da Republica, a quem devia acatar e respei-
tar e que o no:vo Governo teria da bancada paulista, não uma opposi-
ção systematica e demolidora, mas uma opposição constitucional e 
constructora. Os representantes daquelle grande Estado facilitari am 
a acçãn do novo GoveTno, mant.endo-se em uma esphera sempre ele-
vada, fiscalizando com justica e imparcialidade o·s seus actos, apoiando 
os que fossem inspirados pelo interesse publico e condemnando os que 
constituíssem erros ou attentados contra a lei e a C'onstituição. E es·se 
tem sido sempre o procedimento dos representantes ~e S . Paulo . . . 

O SR. ÂLFREDO ELLIS - Anoiado. Muito bem. 
O SR. ÂDOLPHO GoRDO - Foi, em nome dessa politica• conserva-

dora, que o·s representantes de S. Paulo deram o seu voto Ro 
pro.iecto de estado de sitio pedido pelo Governo, em :fins de 
1910; foi , em nome dessa política, que sempre lhe deram 
os meins de administração de que necessitava; :foi em nome 
dessa política que em um dos ultimas dias da se·ssão passada, ao encer-
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Tar o Congresso as ·suas sessões sem votar os projectoa do orçamento, 
um daquelles representantes (um .antigo ibi&súlJente), conseguiu, depoia 
de algumas palavras repassadas do mais puro 'patriotismo, que o Con-
gresso cumprisse o .seu dever; foi em nome deas-a política que os repre-
senta!J.tes paulistas condemnaram os honores coll1lllettidos a bordo do 
S:at.e,llite, as intervenções armadas nos Estados; ma·a foi, também, em 
nome dessa poTitica, que votaram contra a denuncia da•da contra o 
Presidente da Republ.i._ca e procuraram .auxiliaT .o seu nobre intento clll' 
dar ao paiz um Codigo Civil; foi, em uma palavra, em nome dessa 
política, que os representantes paulistas ·aempre apoiaram com a sua 
palavra e com o seu voto todos ·os projectos reclama;dos pelo interesse 

. publico e 1sempre condemnaram os que eram co·ntrarios a ess'e intere•3•se. 
E assim procederam ele ·accôrdo com a orientação do seu partido, sem 
outro interesse que não fosse o ele cumprirem um dever ele patriotismo, 
sem conchavos ou. accÔl'clos de qualquer natureza, com o Governo, sem 
jámais solicitar que este modificasse a sua attitude de advereario do 

, Governo ele S. Paulo! 
O Governo elo illustre Sr. Marechal Hermes da Fonseca continuou 

. nessa obra de Teacção tremenda iniciada pelo ·S1·. Dr. Nilo Peçanha 
contra S. Paulo ... 

O SR. NILO PEÇANHA-- Não houve reacção. 
O ·SR. ADOLPHO GoRDo ~ Oh! Não houve Teaccão ! . . . E não 

foram, purventura, demitticlos todos os funcCÍ'onal'ÍO; fecleraes que 
não q_uizeram desert·a1· das fileiras do Pm·tido Republicano Paulista; 
não foi expulso do Governo como um lacaio o cidadão illustre indicado 
por aquelle partido . para exercer o cargo de Ministro da Agricultura?! 

O SR. NILO PEÇANHA - Não é exacto; não demittiu 20 funccio-
naTios em -8. Paulo. A demissão em massa, talvez superior a 2. 000 
empregados, foi feita pelo actual Governo. 

Ü SR. ADOLPHQ GoRDO -~ O seu intuito era assignalar que em 
resposta aos actos de hostilidade praticados pelo Govern·o contra São 
Paulo, os representantes deste Estado, com muita altivez e dignida·cle, 
mantiveram-se em uma esphera elevada e procuravam cumprir sere-
namente o seu dever. 

Entra~ do em uma outra ordem de · considerações, diz o oTad:er 
que a principal deliberação tomada na referida reunião política refe-
riu-se ao decreto de 25 'de ~bril, prorogando até 30 de outubro o estado 
de sitio decretado para esta Càpital, Nictheroy e Petropolis. 

Não vae agora discutir os motivos que determinaram aquelle 
caso e muito menos fazer exposição de doutrinas: limitar-se-ha a dizer 
qual o pensamento que ditou aquellas deliberações. 

Em face do art. 80 da Coll'stituição política, o Poder Executivo 
só poçlerá decretar o estado de sitio · não se achando reunido o Con-
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gresso, no caso de uma g11av,e co1nmoção intestinCb. e c01·rendo a Plat1W, 
immiruente pe1·igo. Di-spõe. o § 3° do mesmo artigo que "logo q1;1e se 
reunir o Congresso o Presidente da Republica lhe relatará, motivan-
do-as, as medidas de excepção que houverem ·aido tomadas". 

O estado de sitio é uma grave medida de excepção, mas desde 
que o Poder E xecutivo sente-se impotente para, com os seus mei?s 
ordiuarios, evitar ou combater o mal, aquella medida é necessarw 
em toda a sociedade política bem organizada, porque conatitue uma 
garantia da ordem, da segurança e da liberdade. Será preciso, porém. 
que essa "gn1,v-e com1noção intestina!' a que se refere a Constituição. 
constitua um facto real, positivo, effectivo, ou em outros termos, só 
será justificavel o éatado de sitio si houver uma guerra intestiruaf 
O orador faz longas considerações para demonstrar que o estado de 
sitio, além de uma medida 1·epressiv·a,. é tambem preventiva, e por 
isso mesmo que tambem tem este caracter, decretado o sitio pelo 
Governo, nenhum dos orgãos do Partido Republicano Pauliata fez o 
mais ligeiro protesto contra esse acto e aguardou as suas explicações. 
Alguns dia-s, porém, antes da abertura do Congresso, o Governo pro-
rogou o. estado de sitio até 30 de outubro, por "~ubswtirent os mesmos 
motivos que o def:.e1>miníanaJm" e por não poder o Congresso, antes de 
verificar os poderes d·o Presidente da Republica recem-eleito, occupar-se 
ele qualquer outro a-s·sumpto. 

Ora, quaes foram esses motivos~ 

Diz a M;enaagem do Presidente da Republica: 
"A vida política da Nação soffreu, sem duvida, durante o 

período do meu Governo, das naturaes agitações da grande e 
apaixonada campanha eleitoral que precederam á minha eleição. 

A política federal e a dos Esta-dos resentiram-se desse choque-
ele opiniões e de preferencias, aggravaclo pelos processoa clissol-
ventea,· empregados como armas de combate. Até agoTa ainda não 
desistiram os ·elementos então vencidos e de novo desamparados 
do apoio nacional na recente eleição de 1 de março, ele oppôr as 
pretenções da sua ousadia á vontade nacional claramente mani-
festa ." 

Dahi, tentativas criminosas de pertmbação da paz publica, 
com o emprego dos mais reprovaveis meios, pela imprensa fac-
ciosa e por turbulentos contumazes, para conseguir arreda1· as 
claases populares e as forças armadas do nobre terreno do cum-
primento elo dever cívico e da obediencia ás leis. 

E ssas tentativas se caracterizar am com o principio de exe-
cução, traduzidas nos ·factos da noite de 4 ele maTço, em que 
agitadores populares e alguns militares, esquecidos dos •aeus gran-
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des deveres para com a ·P atria e a Republica, e:r;tsaiaram um golpe 
de audacia, que lhes entregasse o Governo Federal. 

Conhecedor das ameaças e dos ma:o.ejos sedicioso.s, o Governo 
aguardou t ranquillo o momento opportuno de agir em defesa da 
ordem e do decoTo das instituições, .seg·uro como estava do apoio 
das classes civis ·á manutenção da paz publica e da cooperação 
da quasi generalidade dos elementos militares pal·a a repressão 
de qualquer criminosa tentativa de desacato ao Governo legal. A 
Nação quer trabalhar e progredir, e as suas forças aTmada·a, inspi-
radas no culto do amor da P atTia e das instituições republicanas, 
Tepellem, pelos SeUS brios, a hypothese de Um congraçamento COm 
a ·desordem. Essas trabalham com esfoTço e com apreciavel fructo 
paTa uma melhoria de educação profis.:;ional, que é seguro penhor 
ele i'Q.quebTantavel disciplina que as honra e Tecommenda á gra-
tidão nacional. 

E stes graves factos obTigaram o Governo a dedarar o estado 
de sitio para esta Capital e IJ.S comarcas de Nictheroy e P etro-
polis, no Estado do Rio de Janeiro, afim de poder usm· das facul-
dades autorizada·a por essa medida para impedir os actos de rebel-
lião ou suffocal-a, caso se caTacterizasse. 

Com o emprego · de medidas .de segurança, restrictas ao mí-
nimo necessario, o Governo conseguiu defender a ordem, tão seria-
mente ameaçada, apezar da continuidade de esforços dos elemen-
tos sediciosos, que teim am em furtar á Nação os dias de tTan-
quillidade de HUe ella precisa. . 

Tão cauteloso tem sido. o Governo no emprego das medidas 
autorizadas pelo estado de sitio, que, desde o dia da sua decre-
tação até hoje, a vida normal da cidade não foi interrompida, 
em todas as manifestações da su a actividade. • 

Não fôra. o conhecimento da existencia elo decreto que o 
declarou, e a população desta grande Capital não pereeberia 
que ·ae acham suspensas as garantias constitucionaes."' 

' O SR. RuY BARBOSA - Como se falta á verdade! 
O SR. ALFREDO ELLIS - Como se falt a á verdade per:ante a 

Nação! 
O SR. ADOLPrro GoRDo - Eis os motivos do estado de sitio, exp.os-

tos na Mensagem do Chefe do Poder E xecutivo. 
Logo que :foi decretado foram 'Presos vaTios officiaes do E xercito 

e vario.s jornalistas e foi aberto um inquerito presidido pelo GeneTal 
Marques PoTto. 

Desse inquerito nada se apurou, porém, contra quem quer que 
~ja, e em consequencia os officiaes e civis presos foram postos em 
hberdade, tendo mesmo recebido algum d·os primeiTos commi.:;ssões 
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de confiança do Governo. Não foi· aberto qualquer outro inquerito, 
não se promoveu processo algum ·contra quem .quer que seja. Nesta 
Capital, em Nictheroy e em Petropolis não houve manifestação al-
guma de commoção grave ou leve. Tem reinado a mais perfeita paz 
e, diz a Mensagem, "si não fôra ;O conliecirruento dia e:&'istenáa do 
dec1~eto qt~e decla::mu o. sitio, ,a população d!est.a grande O.a;prit'al lruícl 
percebe1·ia que s'e ,ach1am suspensas .as gaJmntias cm'b8titncion1t:tes" f 

Cessaram, conseguintemente, os motivos que determinaram {) 
estado de sitio e, sendo principio elementar de direito constitucional 
que a faculdade excepcional conferida a um poder publico deve cessar 
no dia em que cessam' as causas que lhe deram eXÍ'3tencia, o 'Presi-
dente deve .suspender o estado de sitio. 

E tanto mais necessaria é essa o;uspensão quanto é certo que esta-
mos dominados por uma grave crise economica e financeira e temos 
necessidade de capitaes estrangeiros. Preci3amos demonstrar perante 
o estrangeiro que somos um povo trabalhador, amigo da . paz e da 
ordem e respeitador da lei e não um p9vo dila-cerado por lutas intes-
tinas, que compromettem o funccionamento de sua vida constitucional 
e expõem a Patria a um imminente perigo! 

Dir-se-ha: a paz é apparente e no {1ia em que fôr suspenso o 
estado de titio estalará a guerra civil. 

Si o estado de sitio é uma medida preventiva . . . 
O SR. RuY BARBOS4 - E' um grande p·erigo esta d·outrina. 
O SR. AnoLPHO GoRDO - . .. o Governo só póde, entretanto, 

decretai-o estando de posse de elemt;ntos Teaes e positivos que o con-
vençam de ·que ·si não forem suspensas as gar.antias constitucionaes 
o mal se to·rnará effectivo. Quaes são esses elementos ? Por que o 
Governo não os traz ao conhecimento do Congresso? 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Apoiado. Por ·que não os vem 
declarar? 

O SR. RuY BARBOSA - Porque não póde, porque não ha. 
O SR. AnoLPHO G.oRDO - Por .que o Congresso neste momento 

só póde occupar~se com a apuração pre3idencial? Não <Joncordo com 
tal doutrina, e basta figurar uma unica hypothese para ve1·ificar-.se 

. que não tem fundamento seria. 
E' uma hypothese do preparo de uma invasão estrangeira e da 

nece.ssidade de ser immediatamente declarada a guerra no momento 
em que o Congresso apura a eleição presidenciaL Como o Poder 
Executivo não póde, na hypothese figurada, declara1· a guerra e cle-
cretal· o estado de sitio, antes que o Congresso termine aquelle trabalho, 

. podem as forças estrangeiras invadir o nosso territorio! 
E m casos tão graves como es~e, o Oon,QTe.sso não deixará rle func-

cionar para apuraT a eleiçao presidencial, mas as dua·s Casas -
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Sena:do e CamaTa - poderão funccionar extraordinariamente, em 
horas differentes. 

Os SRs. RuY BARBOSA E RIBEIRO GoNÇALVEs - Apoiado. 
O SR. LEoPOLDO DE BuLHÕEs - E' um precedente firmado. Em 

1910, a Camara, e o 1Senado funccionaram separadamente. · 
O SR. ADOLPHO :GoRDO - 'Sendo assim; por ·que o Governo não 

cumpr§. a obrigação, que lhe impõe a lei, de relatar perante o Con-
gresso, motivando-·a·s, as medidas de excepção. tomadas? Gumpra o 
Governo o seu .dever e si, porventura, demonstrar que é nece·asaria 
a continuação do estado de sitio, os representantes paulistas saberão 
cumprir o seu, votando essa medida. 

·Depois de outras consideraçõea, o orador conclue o ,seu discu1·so, 
dizendo que a attitude da bancada paulista é determinada pela orien-
tação política do partido a que pertence e pelo desejo de bém servir 
o seu paiz. (Muito bem,· 1ntbito b1eni.) h:.- ·•; 

O Sr. Ruy Barlbosa (*) ----:- S.r. Presidente, não voltal'ia hoje 
á tribuna si de h ontem . para cá uni attentado novo, não menos 
monstruoso do que aquelle de que hontem aqui tratei, não me impu-
zesse o dever de tornar a occupar agora a attenção do Senado. 

Até ha pouco era de um golpe desfechadO' pelo Poder Executivo 
que se tratava; ag01·a é ·de um golpe para desfechar o qwal o P .oder 
Executivo não nece.s3ita mais do que se servir das mãos do seu Chefe 
de Policia e delegados regionaes. 

Ao terminar hontem o discurso ou protesto em que tive a honra 
de ' me dirigir a esta augusta assembléa, alguns jornalistas aqui pre-
sentes, entre os quaes o diTector do· Impardal, me ·aolicitaram ·uma 
das cópias dactylographicas que eu desse protesto possuia, para a 
estamparem na s columnas da·s sua·a folhas. 

Autorizei immediatamente a publicação. Antevendo, porém, esse 
jornalista, os intuitos da policia, tão notarias pelos a:ctos antel'iores, 
não se quiz dar ao trabalho da composição daquelle discurso antes de 
saber si a situ·ação excepcional em que hoje se acha nesta cidade a 
imprensa lhe permittiria exercer um do.s seus deveres elementa1·es, 
estampando o discurso de um membro do Congresso, aqui proferido. 
1VI:a-a, a resposta d·ada a esse jornalista pelo Primeiro Delegado Auxi-
li ar. em nome do Sr. Chefe de Policia, foi que a Policia desta cidade 
prohibia a publicação dos debates parlamentares. 

O SR. ALFREDO ELLIS - E' uma vergonha. 
O SR. RuY BARBOSA - P ergunto a V. Ex:, Sr. Presidénte, si a 

sua autoridade se conforma com esta vergonha. P ergunto ao Senado 
brazileiro. aos membros do Sena>do aqui neste momento Teunidos, 

(*) Este discurso, proferid·o na hora do exp·edi·en te, 'não foi r evisto pelo ?rador. 
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a todos .sem excepção de um só si 'iie sentem com coragem necessaria 
para affirmar que não estão infamado.s com este procedimento da 
autoridade policial para com o Corpo .Legislativo! 

Eu appello pa:ra o Congresso, hei de appellar para elle quando 
se encontrarem reunidas as .Camaras fundidas em reunião solemne. 
Eu appella1·ei para elle afim de lhe perguntar si se satisfaz, si con-
descende, si é cumplice no .sequestro com a PDlicia do Sr. Presidente 
da Republica. ,1• , 

Hei de perguntar todos os dias desta tribuna, sempre que aqui 
me ache; hei de perguntar sempre que se me offereça occasião, si 
nó-s já perdemos o ·sentimento da nossa dignidade tão inteiramente, 
que nos po.ssamos harmonizar com uma situação na qual a Policia 
confunde os discursos pronunciados por membros do Congresso Na-
cionai, no exercício do seu mandato, com a obra dos desordeiros que 
a Policia tem o direito de sumir. 

Em me sinto enxovalhado na minha honra de representante da 
Nação; eu me sinto aviltado na minha qualidade de membro do Con-
gresso LegislativD. 

O SR. ALFREDO ELLIS - Todo o paiz se sente. 
VozEs - Apoiado. 
O SR. RuY BARBOSA - Eu me sinto reduzido ao nivel da situação 

em que todos se enlameiam. Eu vejo o meu paiz emporcalhado, redu-
zido áquillo a que um estrangeiro dizia ha dous diaB em S. Paulo, 
quando assim ·se exprimia: "O seu Brazil está um Paraguay". 

o SR. LEOPOLDO DE BuLHÕES - rr m pouco abaixo. 
O SR. RuY BARBOSA - Um pouco abaixo, diz bem o honrado 

Senador, porque alli, ao menos, ha reacção, e aqui, quando se clama 
por· uma ignomínia des.sas, no seio da grande Camara da Republica, 
no seio da Camara Alta da representação deste regimen, em vez ele 
se levantarem tcdos accórdes no protesto , unanimes contra esta abdi-
cação ele direitos, os' nobres .Senadores se conservam sentados, não .sei 
3i sossobraclos deante do peso ela infamia que se no3 pretende irrogar, 
ou sem cor::tgem de .se levantarem para reagir francamente contra o 
arrojo innominavel elo Poder Executivo. 

VozEs - Apoiado. 
O SR. RuY BARBOSA - Senhores, para tudo ha limites. Senhores, 

ha limites para tudo. 
Em 1823, ainda nos primeiros annos do reinado de Pedro I , 

quando uma vez o seu Ministro do Interior, comparecendo á Camara 
Legislativa, se esquecera de deixar na ante-camara . a sua espad·a, lhe 
observara o Presidente que não lhe era licito entrar daquelle mDdo 
no recinto do.s trabalhos parlamentares; o Ministro da CoTÔa ouvíu 
essa observação em que se traduzia a ·dignidade da corporação em 
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cuja, presença -ae achava e, desculpando--se, respondeu que sua _espada 
E:ra para servir á Patria, e não para offender a nenhum dos membros 
da·q:uella assembléa. 

N.aquelle tempo, senhoxe.s, c0meçava aind·a, em um estado em-
bryonario, a existencia constitucional que este paiz atravessou por 
mais de 50 annos, debaixo da m,onarchia; sahiamo.s das faixas do l'egi-
men colonial, não tinhamos o men0r tirocinio da nobre fól'ma de 
Governo em que o paiz estava - a fórma parlamenta;r_ - e todavia, 
naquelles homens que se devia suppôr estarem ainda mergulhados no 
sentimento da · antiga sociedade, d·a sociedade colonial, daquella socie-
dade em que o poder do rei era de baraço e cutello sobre tod-os oa 
seus vassallos, havia no seio do Parla'mento, impulsos de indepen-
clencia, a sua autonomia era perfeita. Quando se devia dizer que as 
forças de Sua Magestade se approximavam das portas das casa.s dos 
representantes, respondiam que estavam em seus lagares, considera-
vam-se tranquillos e .si Sua Magestade delles preciaas·se alli os viesse 
procurar. . , 

Assim cumpriam elles seus deveres, com alta nobreza, até que o 
Imperador, sabendo que existiam alli homens que · não escravos, almas 
que não instrumentos, -dis.solveu o Parlamento pela certeza de que 
os não encontraria nunca transformados em capacho de sua von-
tade. (Apoiados; muito bem.) 

•Senhores, naquelle tempo quand-o os Andradas formulai·am o 
nosso primeiro esboço de Constituição, alli se cogitou do estado -de 
sitio ; mas alli se reduziu o estado de sitio ás fórmas severas, xestrictas 
e exigentissianas que o meio militar e as influencias militares entre 
as quaes se esboçou nossa Constituição republicana, não permittiram 
seguir. N aquelle primeiro esboço de Constituição, destinado a reger 
o Brazil, .se estabeleceu que o Estado de sitio não podia ser decretado 
senão por acto -do Poder Legislativo, mediante maioria de dons terços 
em uma e outra Casa do Parlamento. 

o' SR. LEOPOLDO DE BuLHÕES - Isso é que é respeito á liberdade. 
O SR. RuY BARBOSA - Estabeleceu-se tambem restrictivamente 

que a autoridade exercida excepcionalmente pelo Poder Executivo 
se reduzia unicamente ao arbitrio de prender; ficando, entretanto o 
Poder Executivo obrigado a communicar, com seus motivos, a li~ta 
das prisões que houvesse effectuado, ao Poder Legislativo. 

Nós, senhores, mais de 60 annos depois, na Co~stituição em que 
organizámos a Republica, não podemos ser tão liberaes quanto os 
estadistas do primeiro anno de Pedro I. Fomos buscar ·o e·stado de 
sitio sem o restringir bastante para que ficasse mais tarde atalhada a 
chicana dos Governos prepotentes. Uma causa, porém, Sm. Senadore~ 
era natural que nó,s, extinguindo o antigo regimen e inaugurando ~ 
actual,' por entender que o antigo não nos dava liberd11de bastante e 
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porque busca vamos liberda.de maior; era natural que. ~ós, re~ubl~canos 
de hoje, aquelles a ·quem está entregue a. Tespon.sabihd~de m~eua ~o 
SY'iltem~, interpl'etassemos sempre no ,sentido mais restncto essas 'dis-
posições restrictivas da liberdade·. (A poiaáoiS'.) 

O SR. LEOPüLDO DE BuLRlÕEs - :Esse é que é o espírito l'epu-
blicano. 

O SR. RuY BAIÍBOSA - Pois, senhol'e.s, ser1a concebível que nós ' 
republicanos pudesaemos continuar a fallar, séiiamente, ao povo bra-
zileiro, desse I"egimen com que sonhavamos, quando em todos os actos 
o Governo capricha constantemente em, dar interpretação antagonica 
aos princípios do regimen; aos princípios mais perigoso·a e traiçoeiros, 
interpretando-os de modo cada vez mais odioso e incomprehensivel? . 

Digam-me VV. EE'x. qual e a noasa posição nesta Casa . .Si eu 
entendo bem 0 texto constitucional, somos mandatarios da Nação bra-
zileira. Nossa Constituição declara serem orgãos da' soberania nacional 
o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder J udiciario, indepen-
dentes e harmonicos entre si. Dahi concluo eu que nenhum deste.s 
tres poderes póde exercer sobre um outro ascendencia que lhe annulle 
as attribuições, que invada .a esphera de sua competencia e importe 
em ,superintendencia, em preponderancia, em fiscalização sobre esse 
outro poder, a não ser nos limites que os textos constitucionaes clara-
mente deixaTam traçados. 

:Mas, si é assim, que é o que nós vemos? Vemos que a .Constituição 
da ·Republica deposita o Poder Legialativo nas mãos do Congresso 
N acionai e que definindo a natureza das funcções exercida.s no 
sero desse Congresso, a cada um dos seus membros declara formal-
mente que ~llas revestem o caracter de um mand·ato. Em não menos 
de cinco artigos constitucionaes, esta qualificação alli se repete - a 
qualificação de mandato, impreasa á natureza das relações jurídicas 
existentes entre a Nação brazileira, e os membros do Corpo Legisla-
tivo. J.i[andatarios somos, pois, da Nação brazileira. 

Ora, Sr. Presidente, jurista como V. Ex. é, como ·aão, na sua 
maior parte, os membros desta Casa, mel.hol' do que eu sabe as con-
sequencias jurídicas neces.sariamente decorrentes da existencia das 
relações do mandato entre duas pessoas. Ao mandatario cumpl'e dar 
c•onta a() mandante do modo por que se desempenha do mandato. Ao 
mandante -cabe exigir do mandatario conta do modo como esse mandato 
f~i por elle cumprido. De modo que ,a prestação das no·asas contas á opi-
nião publica é um, direito do povo brazileiro, é um direito da Nação 
brazileira (apoiados), 1direito tamanho e tão essencial como o de qual-
quer constituinte para aquelle que se encarregou de ser ·aeu procuTadol'. 
E o nosso dever corresponde, na firmeza, na cDrrecção, na inviolabi-
.lidade, á importancia desse direito. E'' nosso dever pre.star á Nação 
brazileira, dia por dia, momento a momento, as devidas contas n·o 
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cada dever legal corresponde necessariamente um direito igualmente 
legal. Desde que a lei me obriga ao cumprimento de um dever, de:ssa 
obrigação resulta um direito a não ser embaraçado nos meios pelos 
quaes possa chegar ao cumprimento 'desse dever. 

Ora bem, Sr. Presidente. Quaes sã'O os meios pelos quaes, no 
Governo representativo (não fallo nas democracias republicanas só-
mente, mas em todo e qualquer paiz regido· pelos princípios do 
Governo representativo), quaes são O:S meios por que o representante 
dá conta áquelles que representa, da maneira por que exerce o seu 
mandato? A publicidade, a gran'de publicidade, a publicidade que 
todas as Constituições garantem aos trabalhos parlamentares e que a 
nossa garantiu por meio de um texto expresso, decla1·ando que em 
cada uma da.s Oamaras, em que o contrario não se deliberasse por 
maioria de votos, as sessões seriam publicas. 

Ora, Sr. Presidente, continuemos a raciocinar. De que elementos 
se compõe essa publicidade, a publicidade assegurada aos trabalho.s 
parlamentares? .. . 

A publicidade assegurada ao,s trabalhos parlamentares compõe-.~e: 
em pril!lleiro logar, da fixação dos debates pela tachygraphia; em se-
gundo, do livre ingresso aberto a tod·os os cidadãos para as galerias 
de uma e outra O amara; em terceiro, da authenticidade dada aos de-
bates de uma e de outra Oamara pela sua publicação no Diario do 
Congresso>. e, em .quarto, da reproducção dos debates, na imprensa, 
na imprensa livre, na imprensa independente, na grande imprensa, 
em toda a imprensa do paiz. O ultimo desses meios, Sr. Presidente, 
não é menos importante do que nenhum dos tres anteriores (aptJÚ;,-
dos) ; ao contrario, é de todos os quatro o mais importante, porque 
todoa os outros podiam_ desapparecer e ,ser suppridos pela iniciativa 
particular, como em certos paizes o. foi, quando não havia a publica-
ção dos debates parlamentares, e ella se effectuava unicamente pela 
iniciativa da imprensa. 

Evidentemente, a publicação official não é um meio de levar ao 
conhecimento de milhões de almas, de que se compõe a populacão bra-
zileira, dia a dia, momento a momento, continuamente o mo;Ímento 
dos nosso.s trabalhos, a direcção d·os nos·sos actos, as gran·des resolu-
ções e pequenos incidentes, todos elles importantes na vida quotidiana 
do Parlamento . A publicação official reduz-se a uma esphera limi-
tada, mesquinha, insufficiente, á esphera official; mas, a Nação 
precisa conhecer ; cada cidad·ão brazileiro precisa ter cada manhã á 
sua porta, relatorio completo, a noticia cabal, a demonstração pre;isa 
de tudo o que na vespera se passou entre os seus representantes (apova-
dos), entre aquelles que fazem as leis a que tem de obedecer. 
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E' isto, Sr. Presidente, o que acaba de ser cassado ao Congresso 
brazileiro, por um acto da Policia do Rio de J aneir?. 

O SR. ·ALFREDO ELLis - E' uma vergonha, rep1to. . 
O SR. RuY BARBOSA - O Senado me devia ter interrompido com 

um "basta" geral para deliberar immediatamentc sobre esta enormi-
dade ou para fazer sentir de um modo decisivo a sua reprovação a 
-este crime. 
' O delegado que assim procedeu é um criminoao, cujo processo 

devia estar ,sendo- instaurado pelo Ministerio Publico. E' um crimi-
noso este Chefe de Policia que se investe na qualidade de jornaliata 
para ser ·algoz da imprensa na Qapital do Brazil. ('Muito bem.) E' um 
-criminoso -este Ministro da. Justiça que baixou eatas ordens illegaes. 
E' um criminoso o Pre.sidente -da Republica, por . cuja respon sabili-
dade correm todos estes act'os, é elle quem desautora · o Congresso 
N acionai, é elle quem nos reduz a va.ssallos do seu poder. 

Eu não me submetto á condição de escravo. Vou bater ás portas 
·dos tribunaes, reclamando o direito, dizendo que não ·encontrei pro-
tecção entre os companheiros do Congresso, entre -os 'membros da 
·Casa a · que pertenço e que vou buscar debaixo da tóga ,·da Magistra-
tura, o abrigo que a lei me a•asegura, contra as insolencias de um 
v o der autoritario. Vou bater ás portas da Justiça; e ;SÍ ella não me 
acudir com -o i·emedio legal, não sei o -que me restará faze·1· senão 

·esperar pelo momento em que na minha terra, neste paiz, tenhamos 
um pouco de patriotismo, para nos envergonharmos da situação des-
prezível em que nos achamos deante do eatrangeiro. 

J ·á tive a honra de representar o meu paiz perante uma assem-
bléa de 48 nações reunidas. 

E' de vêr que a mesquinhez de minha pessoa não era bastante 
]Jara impedir que ella recebesse alli as honras devida-s á sua grandeza· 
moral e ao futuro que deve ·ae esperar, mas. digo a V. Ex. que não 
ousaria hoje comparecer deante de um Congresso de nações da Europa. 
Depois do que affirmei, que o Brazil não carregava com a desgraçada 
-exigencia das oppressões núlitares, não teria a coragem de comparecer 
para representar um paiz que o militarismo e a espada Teduziram á 
mais prostituída, vergonhosa e ignobil da3 senzala,s. · 

Os SRs. LEOPOLDO DE BuLHÕEs, ALFREDO ELLrs E RrBEroo GoN-
·Ç_ALVEs - Apoiado; muito bem. 

O SR. RuY BARBOSA - Perdôe-me V. Ex., .Sr. Presidente; as 
·questões de ordem publica me fascinaram sempre, · tanto e mais do 
que mesmo os proprios negocias -domestico.s. Eu vi sempre no meu 
paiz uma grande família a que a minha família pertencia, .. a garantia 
da minha família, dos meus filhos, a esperança do futuro daquelle-_, 
que ficarão depois da minha morte, neste mundo, conservando os restos 
do meu sangue, -do meu 1sentimento. 
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E' essa nobre paixão que me commove, que me enche os olhos 
de. lagrimas, que embarga a voz na garganta, quando me vejo fallando 
no Congresso brazileiro, como ~ me achasse aj-oelhado aos pés de um 
ataúde, _ rezando pela mais cara das pessoas queridas ao meu coração. 

· A_quelles que me accusam de perturbad-or contumaz, aquelles que 
me arguem de impertinente e desordeiro não .são capazes de chegar 
á altura dos ·3entimentos em que fui creado, que eu encontrei em. um 
regimen onde se considerava obrigatoria para os homens publico.s a 
seriedade. Si .chegassem, Sr. Presidente, não haveria coragem para 
deix;ar de respeitar a vehemencia com que eu me pronuncio contra 
oosas desgraças. 

Não crio opinião pa-ra cada occasião, ·;:mstento hoje as que desde 
f) -antigo regimen sustentava. Passei como republicano e como revolu-
. ci:onario na Republica por haver aconselhado ·a ::M:onarchia, como a 
sua salvação, a adopção de uma idéa que o príncipe reinante á ultima 
hora do seu domínio chegou a o abraçar, comprehendendo-lhe o alcance. 

As outras idéas quê aqui defendi ainda agora . são as que eu 
defendia desde 1892, quando em pre.sença do primeiro estado de ·sit io 
dec.larado pelo Marechal Floriano P eixoto, com quem me malquistei 
por collocar minhas idéas acima dos meus sentimentos pessoaes, re-
queri o primeiro hab~aJs·- cotrpw. Já, então, sustentava eu que as immu-
nidades parlamentares estão acima do estado de sitio. 

Nunca encontrei um só argumento serio que me fizesse abalar 
essa opinião, e foi com grande pezar que vi pronunciar-me pelo con-
trario, ainCla agora, com tanta confiança nas ·suas convicções o nobre 
Presidente do .Senado. 

Ainda hontem, si me não engano, S. Ex., da sua alta cadeira 
. presidencial, confirmava a -sua, cMvicção, em apoio dessa idéa. Ainda 
h ontem S . Ex. · insistia por ella e nos promettia elucid·ar o assumpto 
,quando lhe tocasse occasião ·de occupar a tribuna. Creio não estar 
fazendo injustiça ao nobre Presidente do Senado. Deve ser muito forte 
essa convicção no animo de S. Ex. para que tenha atrave.ssado tantos 
annos sem l*l haver abalad:o até hoje. Mas eu creio que o nobre Pre-
sidente do Senado commette uma g1'ande inju·stiça para: comsigo 
mesmo. A idéa por mim defendida: é a idéa deante da qual o nobre 
Presidente do Senado j·á arriou armas considerando idéa vencedora. 

, Quando em 1898 aqui -discutimos o projecto do estado de .sitio, 
um dos votos com que se honrou a minha emenda, então triumphante, 
a favor das immunidades parlamentares, foi o voto do nobre Presi-
dente do Senado. 

o O SR. LEOP·OLDO DE BuLH"ÕEs - Apoiado. Que muito honrou o 
nobre Pre·sidente desta Casa. 

O SR. RpY BARBOSA - P ermitta o nobre PTesidente do Senado 
1ue lhe avive a memoria sobre um facto de tanto valor para nós todos. 
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Nesse dia, nessa sessão, o nobre· Presidente do Senado, não con'-
tente de haver votado, querendo tornar mais explicita a sua opmiaO',. 
dar mais nobreza, mais relevo á sua adhesão a id:éas com as quaei:f· 
até 'Certa época não estivera, firmou uma declaração de voto neste!Y 
termos: · 

"Votando pelas immunidades parlamentares, o fiz conven-
cido de que a doutrina _contraria, por mim antes esposada, esmaga· 
e destroo o Poder Legislativo, sujeitando-o a violencias do Exe-
cutivo. 

Em 21 de outubro de 1898. - José Gomes Pinhei1·o M{JJ--
chado." 
V. Ex. vê, portanto, Sr. Presidente, que se enganava quandO< 

suppunha que a icféa hoje sustentada pelos amigos tinha merecid{)• 
sempre o seu ·apoio. Amigo dessa certa idéa -até certa época, o nobre· 
Presidente do Senado acabou por se convencer que a .suspensão daw-
immunida:des parlamentares durante o estado de sitio "esmaga" e-
" ·destróe" (são as su~J.S expressões), o Poder Legislativo, sujeitando-o-
ás violencia-s do Governo. ' 

E' por isso, Sr. Presidente, que eu repillo essa idéa funesta, essa·· 
idéa funesta á sombra da qual o Corpo Legislativo se acha hoje com-· 
pletamente desprotegido, completamente· espoliado, completamente des- -
natura-do, reduzido á -situação de uma assembléa dependente não só d{)!-
Poder Executivo, mas dos seus agentes policiaes. 

Mas, senhores, do ·que nos serve a nós bradarmos contra essa cala-
midade, si o lemma de·ata situação é que o clamor não. serve senão-
para acirrar o Governo na perpetração das suas intenções? 

O SR. PRESIDENTE - Lembro a V. Ex. que a hora do expediente7. 
está terminada. 

O .SR. RuY BARBOSA- Requeiro a V. Ex. que consulte á Oasa sobre·· 
si concede proroga~ão po-r mais meia hora. 

O SR. PRESIDENTE - Os senhores que concedem a prorogaçã<> · 
requerid'a pelo Sr. Ruy Barbosa queiram se levantar. (Pausa.) Foi 
concedida. V. Ex. póde continuar. 

O SR. RuY BARBOSA ( continuiando) - Sr. Presidente, dei-me · 
hontem aqui ao trabalho de provar, com uma cuidadosa demonstraçã().• 
juridica, que não cabe ao Poder Executivo, durante o estado de sitio, 
o direito de suspender a liberdade de imprensa. Julgo ter feito esta". 
demonstração com argumentos que se não podem refutar seriamente~ . 

." Pois bem, Sr. Presidente, como de proposito, como por acinte; na · 
noite de hontem para hoje requintou a Policia naa violencias aqui · 
commettidas contra os direitos. do jornalismo. Esta madrugada, pelas . 
tres ou quatro horas, a Policia entrou nas officinas do I mpa1·cW1, 
inutilizando nada menos de quatro paginas. Cousa semelhante fez: 
mais ou menos em outros jornaes desta CapitaL Nestas prohibiçõesc· 
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com que a Policia vae exercendo a sua censura, não supponham os 
n obres Senadores que entre criterio de qualidade alguma, nem norma 
em que se obedeçam os interesses do Governo, da ordem ou de qual-
~uer consideração sensata que ·seja. Os mesmos agentes policiaes não 
eabem o que fazem, porque querem e em que fundam suas rejeições. 
Tenho aqui um maço das provas que a Policia esta noite condemnou 
.em um desses jornaes. 

Vejam VV. EE:X: Uma -dellas tem por titulo "Proezas -de um 
burro". E' uma noticia a propo-aito de um couce de um burro em um 

.. carroceiro. Nã'o foi permittida a sua publicação. A outra tem por 
titulo: "Um vôo ao redo1· do globo". Não foi tambem permittida. 
A terceira noticia cuja publicação não foi permittida se inscreve sob 

.este titulo : " 0 ·Sr. Ministro da Guerra vae mandar proceder a rectifi-

..cação do almanack militar". Esta publicação foi excluída pelos agen-
·tes policiaes. · 

A quarta noticia tem este tituJ.o: "24 d.e maio não será comme-
~.m.orado no Exercito". Esta outra trata ·do caso do elephante dactylp-
,grapho. Não conheço quaes são as 1·elações que existem entre isto e a 
•o1·dem. publica na actuali-dade. 

E sta outra tem por titulo: " No Brazil falia-se cada vez mais". 
Concordo com a suppre.ssão desta porque reconheço que está de accôrdo 
-com o programma de época. Uma ·outra noticia tem por titulo: 
-"Guerra ao opio". Esta outra assim ·começa: "Albanezes versus Epi-
rotas". E sta outra tem por titulo : "Üs progressos da instrucção pri-
,maria". 

O .SR. ALFREDO ELLIS - Esta não devia ser publicada. 
O SR. RuY BARBOSA - E.sta, Sr. Presidente, tem por titúlo: 

"'0 cmzador St'ra"Bbourg, em Florianopolis". E sta outra tem por 
titulo: "A presidencia da Costa Rica". E como estas, Sr. Presidente, 
muitas outras noticias deste j aez cahiram sob a censura da Policia 
desta cidade, sendo vedada a .sua publicação. 

O fim de tudo isto é desespeTar os jornalistas, obrigar os jornae.s 
.a fecharem suas portas sem que o Governo fique com as responsabili-
'dades dos damno.s causados, damnos aliás que fatalmente o Thesouro 
N acionai terá que pagar pelas culpa·s dos directores da política 
nacional. 

· O fim é este. A policia entra num jomal ás duas horas da manhã. 
'Ora, as folhas teem q_ue sahir ás quatro horas para apanhar o correio, 
·para alcançar os .sub,urbios, para satisfazer as nece·ssidades -do publico 
entre a sua larga freguezia . Com estas e outras violencias o jornal 
-perde a mala, não chega ao suburbio, desacredita-·se entré a sua fre-
~ezia, arru~na-se, emfim, _já pela irregularida-de com que apparece, 
Ja pela qualidade da matena que contém. E é deste modo que machia-
<Teh camente, perversamente o Governo persegue a imprensa, ao mesmo 
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passo que na Mensagem presidencial se vem deante de nós ataviar 
com as glorias do representante do Governo, princípios da conservação 
das ~ouaas conservadas, quando elle é o grande destruidor de todas 
as cousas santas, . de todas as cousas de cuja conservação depende exclu-
sivamente a conservação do paiz. 

Esta é ·que é a verdade. O desorganizador, o desordeiro, o anar-
chiata é o Governo da Republica, (:apoiado) porque é anar~hizar a 
ordem de um paiz a desobediencia á lei, a desobediencia á lei organi-
zada, systematizada. 

E é isto, Sr. Presidente, a que temo.s chegado. E é isto, Sr. Pre-
sidente, o que estamos vendo. 

E' por isso que os capitae.s, cuja affluencia, ainda ha pouco, aqui 
concorria para o desenvolvimento de noaso paiz, até ás vesperas d O> 
Governo do Marechal Hermes; affluencia que ainda ha pouco enchia. 
a no.ssa Caixa de Conversão, hoje, em accelerada retirada, desappa--
recem e fogem de nós como quem procura abrigo para um perigo. 
imminente e terrível. 

O SR. Â.LFREDO ELLrs - O ouro foge como a .vergonha já fugiu~ 
O SR. RuY BARBOSA - Hontem, em um só dia, abandonaram a 

Caixa de .Conversão 220 mil libras, dons milhões de francos e grande-
quantidade de mar~os, na importancia de cerca de seis mil contoa. 
No mez passado, essas retiradas em todo o decurso delle foram de· 
20 mil contos. Era já muito. E ste mez, em um só dia, subiram a uma 
terça parte dessa ·aomma. 

E' que o Brazil. se desacredita, se acaba; é que o Brazil foge-· 
cada vez mais para traz -da.s nações á frente das quaes até hontem:, 
estava; porque .se entende nes.se paiz que o que recommenda é a 
prepotencia do Governo, quando a unica cousa que recommenda o· 
credito de um paiz é o domínio absoluto da legalidade, é o respeito· 
inviolavel da JU3tiça. (Apoiados .) 

Não sei, Sr. Presidente, por que ainda f alio; não sei para que-
effeito exercer ainda, nesta Casa, nosso direito e no.sso dever de fallar-
Para o Governo não, porque esse . . . 

O SR. ALFREDO' ELLrs - E' surdo. 
O SR. RuY BARBOSA - Não é sómente surdo, -como irritavel, a· 

tod'os os reparos, a to.dos os conselhoa a todas as censuras que da parte" 
do Corpo Legislativo ou do povo se lhe dirigem; de modo que em 
vez dessas censuras corrigirem o erro, como acontece em torla a parte, 
servem apenas para. acirra l-o de -dia em dia mais cruelmente. P or-
tanto , é inutil appellar para o Governo. E para o paiz tambem é 
inutil porque o Governo nos sequestra, porque o Governo arroga inso-
lentemente ao seu arbitTio o direito de nÍandar prohibir a publicidade .. 
dos debates. 
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O SR. 'LEoPOLDO DE BuLHÕEs- Isso nunca se viu. Nem no tempo 
..do Marechal Floriano. 

Meus discursos de oppo.sição, feitos naquelle tempo, .foram publi-
-cados por toda a imprenaa. 

O SR. RuY BARBOSA - Na França de Napoleão III, sob um regi-
men de ferro contra a imprensa, os debates parlamentares nunca dei-
_xaram de sr-r publicados, havendo então naquelle paiz urna opinião, 
não numerosa mas illustre e de um poder irresistivel, de um prestigio 
:immenso sobre a opinião que minava todo·s os dias a base do p.oder 
.absoluto do sobrinho de Bonaparte. Na Russia dos czares ainda ha 
·;pouco os debates parlamentares da Duma eram integralmente publi-
·üados, embora no seio da assembléa resoassem vozes ardentes .de oppo-
sição e revolta. No Brazil republi~ano de 1914, quasi um seculo depois 
.do projecto constitucional dos Andrada.s, o Poder Legislativo é abo-
:'lido pela Policia do Marechal . .. 

O SR. ALFREDO ELLIS - E' amordaçado. 
O SR. RuY BARBOSA - ... e depois de amordaçado óu de tentado 

.de amordaçar pelo golpe de E stado, é ainda, na pessoa daquelles que 
·ainda fallam, reduzido á impotencia pelo regimen da prohibição da 
publicidade. 

Senhores, é facil fallar em meios constitucionaes, e eu não tenho 
vivido senão .. a pr.égal-os. Embora ainda hontem fosse dalli accusado 
-como autor de um o.omplot, como um conspirador, cadimo incorri-
gível, a verdade é que, da tribuna, da imprensa, no circulo dos meus 
amigos, e no ·seio da minha família, nunca a minha voz se levantou 
senão para aconselhar os meios de legalidade, constitucionalidade e 
j ustiça. (Apoiados.) · 

Eu tenho, em presença de meus filhos, no interior da minha ca.sa, 
a mesma linguagem que tenho desta tribuna para com os nobres 
Senadores. Os sentimentos em que eu os educo são os mesmos que 
procuro inculcar aos cidadãos. Não tenho duas vozes, duas caras, duas 
opiniões, duas casacas ! 

Mas, Sr. Presidente, diga-me V. Ex. a que ficaram reduzidos 
€sses meios constitucionaes parlamentares legaes? Quaes são elles, 
si acabaram com a eleição, si não querem que o Bra:zil tenha o unico 
meio de possuir o voto livre, si as eleições são feitas pelas Oamaras, 
á sua vontade, ou pelo Governo, nas suas ·secretarias; si não ha elei-
ção, si não ha justiça, porque o Governo a não respeita ; si não ha 
1eis, porque o Governo a·s conculca todas; si os tribunaes estão espe-
zinhados e desprezados ; si, por fim, o Congresso N acionai não existe 
mais e está debaixo dos pés da ·Policia, que lhe prohibe a publicação 
dos debates; si fecharam todas as valvulas, todos os respiradouros; 
si as leis russas. czarizadas, .da autocracia moscovita .se procuram, 
hoje estabelecer? ! . J 
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Quaes são os meios constitucionaes· por onde ha de sahir o tra-
balho constitucional do cidadão, si o nosao proprio trabalho, si o 
trabalho do Senado é inutilizado pela burla da Policia? ! · 

Si eu fallo, não permittem que a minha palavra...chegue aos ouvi-
do.s dos meus concidadãos; si eu escrevo, não permittem que os meus 
escriptos se imprimam. ·Si quero ensinar a minha opinião, é accuaada 
pelos imbecis de · erronea, anarchica, perturbadora e impatriotica. 

Mas, senhores, de onde é que nasceu o terrorismo russo? De onde 
é. que teem nascido, em toda parte, esta·a horrendas associações soter-
raneas que ainda ha pouco tão sinistro papel representaram no seio 
das nações amigas? De onde é que tem sahido todo este movimento 
sinistro, sinão -da situação em que se abole toda a liberdade, em que 
os povos se vêem l'eduzidos á prepotencia absoluta de um grupo de 
mandões insolentes? 

Mas o homem .é ·sempre o homem. O homem é uma creatura ani-
mada pelo sopro divino e todo aquelle que tem a consciencia de o 
possuir não .se póde submetter ao domínio arbitraria düs outros. A for-
mula da liberdade tem por fim dar altemativas ao poder, mas, quando 
se fecham todas as po'l.·tas, o paiz caminha para a ruína da qual os 
seus Governos são os unicos responsaveia. · 

Quero acabar, Sr. ·Presidente, quel'o acabar, mas V. Ex. me. per-
mitta, antes de terminar, uma explicação pessoal que manterei no 
limite em que coatumo. Quando V. Ex. me fez consultar sobre a não 
publicação do incidente occorrido neate recinto entre mim e um dos 
nobres memb1io,s desta 'Casa, :promptamente 1~spoudi que ,nenhum 
interesse tinha na propagação do escandalo. Não ob.stante, Sr. Presi-
dente, creio que me ficou resalvad·o o direito de responder com a digni-
dade que costumo a alguns pontos nos quaea a minha probidade pes-
soal foi contestada neste ·inci.dente. 

Arguin-me um dos nobres Sena.dore.s, cujo nome peço licença · 
para não declinar, arguiu-me de ser dado ao habito de n:ão fallar fl 
verdade. P edi um exemplo dessa torpeza commettida por mim. Apon--· 
tou-me o caso dos fumlamentos no Amazona·s. 

E stou prompto a ser julgado por um tribunal de Epaminonda~ 
e confio a decisão da minha causa á sentença que proferir. 

Senhores, quando .se tratou do caso .do Amazonas, poúcas vezes 
um homem político e um homem do Parlamento teria procedido com 
mais cautela e com mais consciencia no exame das causas, com que eu 
nessa occasião fiz. 

Ouvi em minha casa o depoimento de dous militares, um offi~ial 
·do Exercito e outro official de Marinha. Ambos tinham sido teste-
munha.s presenciaes daquelles acontecimentos. Um delles escapou de 
perder nelles a sua vida. O outro tinha sido o agente de confiança do 
Governo do Estado e do governo militar daquella · l'egião. Ambos ·estes 
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nomens, em presença de dous magistrados, fizeram os depoimentoS. 
que reproduzi •nesta Casa. Foi ne.sses dous depoimentos de du~s teste-
munlias illibadas incontestes e cabaes, foi nesses dous dep01mentos 
que firmei a min'ha convicção d~ se haver fuzilado .homens do Estado 
do Amazonas. 

- Pois .então, que será mais necessario para dar ao Senado arrhas. 
do meu desinteresse ne.s-sa questão, do meu amor á verdade, do meu 
desejo á verificação da justiçaª . 

O depoimento :desses dous officiaes não foi destruido, nem affir-
mação contraria,. nem outra circumstancia, nem outros depoimentos 
da mesma peça, e de outró valor, que não partissem dos interessados, 
se oppuzeram á affirmação dos factos por elles articulados. Eis no 
que estribei a minha accusação a respeito dos fuzilamentos occorridos 
no Amazonas. 

Aqui está, Sr. Presidente, como eu costumo faltar á ve·rdade ... 
O Sr. 'Presidente - Lembro -ao nobre Sena·dor que a hora do 

expediente está terminada. 
O SR. RuY BARBOsA - Vou terminar. Peço a V. Ex. que ine· 

conceda mais alguns minutos .p_ara que eu termine a minha explicação· 
pessoal. 
_ Aqui está como eu costumo faltar á verdade e como é que se 
respeita a verdade paTa commigo, como -é que a respeita esse accusador-
(lXigente e severo, porque hontem aqui em apartes in-sistentes fui assim 
chamado a contas -como infiel no culto da verdade, esse mesmo que 
aqui declarou: "pois saiba que o estado de ,sitio foi declarado unica-
mente por ·sua causa, porque o senhor foi chefe de complot". 

Eu não sei, Sr. Presidente, como responder a uma monstruosidade-
t~o monstruosa como a que nestas palavras .se encerra. Si eu era chefe 
de uma conspiração não procurei evi'tar depois -de decretado o estado· 
de sitio as minhas I'esponsabilidades. 

Accusoti-me o meu nobre -detractor de •que eu fugira com medo. 
Não é verdade. Decretado o estado de sitio na noite de 4 para 5 de· 
março, eu me conservei nesta cidade até a noite de 10. Durante seis 
dias, àqui estive. Não alterei os meus habitas. Vim diariamente á 
cidade, fui ao meu escriptorio, frequentei as livrarias, voltei á minha 
casa e me entreguei aos meus estudos, resolvido a•bsolutamente a . não 
deixar esta cidade por mais longa que fosse a duração d-aquella me-
dida excepcional. Não o fiz senão quando a natureza das communi-
càç&es que se me fizeram era tal que qualquer homem. por mais exi-
gente que fosse, as con.sideTaria: incapazes de faltar á verd-ade. Essas 
corr:mu~içações me -certificavam de que naquella tarde a minha prisão 
hav1a s1do ·resolvida por. deliberação insistente do Sr. Presidente da 
Republica, e que ·seria effectuada immediatamente. 

Foi· constrangido por essas communicações -que me ausentei do 
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Rio de Janeiro. Usei do meu diTei to e não me envergonho de .assim 
ter procedido. A qualificação humilhante de medo só se applica áquel-
les que se evadem á acção ' da lei ou que abandonam o seu posto e~ 
occasião perigosa. Eu não me evadi á acção da lei, porque não hav1g. 
lei nenhuma levantada contra mim. O poder em cuja pre.sença eu me 
achava, era· unicamente o poder .do arbítrio. Nenhum dever do meu 
posto me obrigava a estar presente. Não se achava aberto o Con-
gresso. Não sou jornalista. Ha muito, por longos e extenuantes tra-
balhos dos quaes não ·descanço nunca, exigiam os meus medicos que eu 
me ausentasse para descançar algum tempo. 

Ausentei"me . aproveitando a occasião, que nada me prendia nesta 
cidade, e seria Tidicula a ostentação de uma coragem tal, para dar 
ao Sr. Presidente da Republica o direito de me prender, a mim, habi-
tu.ado a vêl-o frequentar a minha ca.sa como amigo carinhoso e srrb-
misso, o prazer de me prender como qualqusr réo de policia, como 
qualquer legalhé apanhado nas Tuas pelo açulador habitual de des-
ordens. 

Fiz o que V . Ex. faria, o que o meu ·detractor faria mil vezes, o 
que todo mundo que tivesse ·Senso e juizo o faria sempre em occasiões 
como essa. 

Si me disserem que um a·asassino se acha postado á minha porta 
para me acabar com a vida, não vou, pela fatuidade ridícula de mos-
trar que tenho coragem, atravessar a porta, expondo-me aos tiros do 
assassino; si souber que um doudo empunha de uma arma perigosa no 
meio ·da ruà, desfeéhando tiros, não vou atravessar a rua para .ser 
colhido por um dos tiros do maluco. 

Ahi 0stá V. Ex. Mas, em todo• o caso, dei seis dias ao Governo 
para prender a esse desordeiro, para prender ao chefe da conspiração 
de que o Governo não poude colher a menor prova. 

O ·SR. ALFREDO ELLIS - Nem indicio.s. 
O SR. RuY BARBOSA - Mas essas accusacões não se levam a 

chalaça, não se atiram a um Senado~' da Repubü~a ac~usações de chefe· 
de conspiração, sem bases concludentes. Eu exij o do Governo da Repu-
blica que remetta ao Congresso as provas da minha culpabilidade, da 
minha participação qualquer a uma conspiração. Eu serei o primeiro 
a reclamar. 

O SR. TEFFÉ - V. Ex. tem tino bastante para guardal-a·s comsigo. 
Já em 93, com a revolta da esquadra, V . Ex. disse a mesma cousa. 

O SR. RuY BARBOSA - Sr. Presidente, tenha V. Ex. compaixão. 
São ·dons minutos; não posso sentar-me engulindo as injurias do nobre 
Senador pelo Amazonas. ·S. Ex., repetindo injurias velhas, tantas vezes 
pisadas a pé, tantas vezes reduziClas a lama, nellas emporcalha as 
.suas mãos para m'as atirar ás faces. 

Em 1893! Calumnia, falsidade, mentira. :1!entira, calumnia, fai-
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sidade. Não tive a menor parte, a menor acção. Desta tribuna li um 
docu.mento firmado pelo ir;mão do .Sr. Almirante Oustodio J o sê de 
Mello, o fallecido Engenheiro LJCurgo José de Mello, no qual de ela~ 
rav'a que seu irmão lhe tinha prohibido absolutamente dar a mim a 
menor sciencia do que se passava no seio das · confabulações militares. 
N aquelle tempo, elle, meu amigo de frequencia quotidiana, tinha dei-
xado por alguns mezes de ir á minha casa, para não quebrar e·sse 
segredo. 

Na noite em que a révolta naval rebentou, foi o Sr. Major Sebas-
tião Bandeira quem a bordo extranhou ao chefe do movimento se 
tivesse abandonado o advogado e jurista, que pelos officiae.s de Mari-
nha se tinha batido até á ante-vespera em uma S"érie de h"abeas-corpus 
em defesa dos direitos do.s officiaes e aind·a na vespera, estando na 
minha casa o Sr . .Senador Antonio Azeredo e o Sr. Leovigildo Fil-
gueiras, hoje fallecirdo, fui consultado por um official de Marinha, 
muito conhecido, sobre o convite que acabava de receber para tomar 
parte no movimento naval. Aconselhei a esse official que o não fizesse, 
e como elle me disse o que faria eu no seu caso, re.spondi que não 
tomaria parte em insurreições militares. E chegando á minha sala 
de jantar communiquei ao Sr. Antonio Azeredo e ao Sr. Leovigildo 
Filgueiras o caso de que acabava de ter sciencia e elles o levaram ao 
conhecimento do Marechal Floriano. 

Bem. Já se vê, Sr. Presidente, que eu sou victin:ia de uma -calu-
mnia atroz. Não· sou eu daquelle.s - e tantos ha por a:hl. altamente 
graduados - que teem tomado parte em todas as revoltas militares 
e, tendo sabido ha tempo abrigar-se á bôa sombra, subiram com todos 
os favores, como si fossem a;dver.sos ·a e·sses movimentos quand:o eram ' 
seus cumplices e conniventes. Não sou homem dessa laia. Quando 
regressei do Rio da Prata publiquei um manifesto á Nação, conde-
mnando o movimento naval, declarando que julgava o Governo de 
Floriano Peixoto revolucional'Ío; que si fo.sse' -a Nação que se levan-
tasse contra elle teria o meu apoio, mas que condemnava a revolta 
militar, porque nunca, em caso nenhum, apoiaria esses movimentos. 
Portanto, Sr. Presi:dente, não se t ratava de minha honra ·.sómente. 
Não sou um hypocrita; não sou um farçante representante de com~
dias. Gozo em meu paiz de consideração que vale alguma causa. 

O SR .. LEoPOLDO DE BuLHÕEs - E muito merecida. 
O SR. RuY BARBOSA - Reclamo, portanto, o respeit» que se tem 

por qualquer cidadão. 
O SR. 'DEFFÉ - E V. Ex. não tem respeito por aquelles a quem 

devia respeitar. . 
O SR. RuY BARBOSA - ReClamo a consideração que se deve a 

to•do aquelle que tem o direito de ser considerado innocente e hone·sto 
emquanto não se puder provar o contral'io. E affirmo - exigindo 
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que o Governo cumpra o que tem obrigação de fazer, exigindo que o 
Governo traga a prova, proxima ou remota, decisiva ou n:ulla de minha 
culpa:bilida·de; porque qualquer que essa prova seja, eu .supplic'arei ele 
joelhos ao Senado que autorize o meu processo de responsabilidade. 

A vm·dade é que si no seio daquelles que me applaudem exiate 
ou tem existido tendencia mais ardente de caminhar para um movi-
mento de insurreição, es.ses meus amigos sabem que, em tal caso, eu 
não estaria com · elles; só tenho aconaelhado a meus amigos obe<diencia 
á lei. Continuo a lutar; pOl'ém, onde? Na xua e com armas na mão? 
Não. Aqui, no Senado, na ·tribuna, na imprensa e nos tribunaes. 
E' assim que procedem os desordeiro.s? 

Não tenho carabinas, não tenho forças armadas; minha casa vive 
abando_nada; podem entrar por ella o·a agentes Je policia como entra 
o. ar; vivo entregue ao respeito que me tributam até meus adversa-
riOs . . . 

O SR. TEFFÉ cl'á um aparte. 
O SR. RuY BAliBOSA - . .. que me tratam com a consideração 

devida. 
O SR. TEFFÉ - V . Ex. é um elemento dis.solvente, é' um hbmem 

nefasto. 
O SR. RuY BARBOSA - Ora, não esteja V. Ex. a repetir frioleiras. 
O SR. PRESIDENTE - Attenção. 
O SR. RuY BARBOSA- Desculpe V. Ex. E' um amigo de V . Ex. 

que me está atrapalhando. Todos nós temos amigos uraos, 
O SR. TEFFÉ - Não provoque. 
O SR. RuY BARBOSA - Eu não provoco; defendo-me. 
O SR. TEFFÉ - Quem o accusou? Quem começou h ontem? V. Ex. 

é que me accusou aqui, mettendo-me a l'idiculo, quando eu não estava 
presente. 

O SR. RuY BARBOSA- V. Ex. está presente sempre. 
O SR. TEFFÉ - Não provoque. 
O SR. R uY BARBOSA - Ora bôas. Sr. Presidente, V . Ex. tenha a 

bondade de conter o nobre Senador pelp Amazonas. Eu o não provoco 
nunca; nunca o metti a ridículo; um homem nunca é Ticliculo sinão 
por ·ai mesmo ; um homem respeitavel não é susceptível ele ridículo. 

O SR. TEFFÉ - Releia o seu discurso de 28 de agosto. 
O SR. RuY BARBOSA - Releia-o V. E x. e responda-o si o quizer. 

Eu aqui estarei. V . E x. veDá que .sei como se falia, sei o que se diz 
e sou incap.az de usar de armas · que um homem sério não tem o 
direito de usar . 

O SR. PRESIDENTE - Prev,ino a V. Ex. que a hora do expediente 
eatá esgotada. 

O SR. RuY BARBOSA - Nesse caso, Sr. Presidente, vou termina1·. 
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Termino pedindo perdão a V. Ex. Pedindo perdão a V. Ex. da's 
culpas do nobre Senador pelo Amazonas. (Hilaq'iéftLàe. ) (J11uito bem,· 
muito beno. O onador é cumprimlentado. ) 

S EIS'S•Ã·O D·E 7 DE M AW 

O Sr· Leopoldo· de Bulhões C') - 1Sr. Presidente, sejam as mi-
nhas primeiras palavras de felicitações a V. Ex: pela sua reeleição á 
pres1dencia da Mesa. 

Era um facto já esperado, que a ninguem podia causar surpreza. 
Não pude concorrer para esse resultado com o _ meu voto, não por ser 
liberal e V. Ex .. chefe do Partido Conservador. Desde oa tempos da 
Monarchia nesta -Casa não se fazia questão part~daria da eleição da 
Mesa. Liberaes votavam em conservadore.s e conservadores votavam 
em li·beraes. 

Não pude . dar o meu voto a V. Ex. porque V. Ex . . apoia 
uma situação que · no meu entender tem compromettido o paiz, e que 
ainda agoTa nos seua ultin:ios dias affronta o Congresso, vexa a Nação; 
pTOTogando inconstitucionalmente o estwdo de sitio. 

Sr. Presidente, V. Ex. ao tomar po.sse de sua cadeira, agrade-
cendo ao Senado a renovação do mandato, prometteu-nos que collo-
caria os deveres -do Presidente desta Casa acima dos iJitereases e pai-
xões de chefe do partido. V. Ex. costuma cumprir o que promette. 

Eu espero ter ainda occasião de desta tribuná dirigir-lhe feli-
citaçõe.s pelas providencias que já tomou ou vae tomar para que se 
suapenda quanto antes a censura polícia! nos -debates parlamentares. 
E' um assumpto -que interessa a dignidade do Congresso Brazileiro 
e que não póde absolutamente ser indifferente a V. Ex. · 

, Rdiro-t.ne, .Sr. Presidente, ao.s actos praticados pelos delega•dos 
de policia. Não creio que taes ordena tenham sido d<adas pelo Dr. Val-
ladares. que é jornalista e advog·a·do, e muito menos pelo Ministro 
da Justiça, .Dr. Herculano de Freitas, que além de ser jornalista 
brilhante e advogado consummado, é reconhecidamente um dos mais 
distinctos lentes de direito -da Academia · de .S. Paulo. Não ci:eio que 
essa·a autoridades possam sanccionar e muito menos tolerar a repro-
dncção de factos como aquelle que o nobre Senador pela Bahia de-
nunciou ao Senado, na sessão de hontem, actos de pequeninas vingan-
ças, actos de pe;r:seguiçãlo inqualri.f~caveis., praticados• contra val'ÍO!s 
orgãos de publicidade desta Capital, especialmente contra o I mpa?·-
cial. 
----j--

( *) Discurso pwferido na hora d-o ex-pediente. 
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Sr. Presidente, eu já não .direi como justificar, mas como expli-
car a prorogação do estado de sitio. Porventura o Governo não· tem 
capacidade para governar dentro da Constituição e das leis? Não é 
crível , não é possível. 

Acaso o Governo já .se sente sem apoio em todas as classes so-
ciaes, inclusive a mili.tad Neste caso a solução não seria o sitio, sel'Ía 
uma outra que o patriotismo ·do Presidente da Republiça lhe indicaria, 
nobre e digna. 

Qual será, pois, a razão do sitio? Que justificará e.sta pro rogação 
por todo <J período da Legislatura e ainda além delle? 

Sr. Pmsidente, não ha quem tenha a audacia de vir justificar o 
sitio em face dos textos da Constituição, expressos, claros, in.sophis-
maveis~ que não admittem divergencia. 

O Poder Executivo só póde decretar o sitio na ausencia do Con-
gresso dada uma commoção intestina grave, que acarrete imminente 
perigo para a Patria. Ora, commoção intestina não é um ente de 
razão1 um facto qúe po.ssa passar despercebido; é, pelo contrario, um 
facto concreto, alarmante, que provoca temor geral em toda a popu-
lação. . 

Onde reside essa razão em face da >Constituição? Onde e quando 
surgiu esse perigo para as instituições? 

Sr. -Presidente, o primeiro sitio, segundo vejo na Mensagem en-
viada ao Congresso, e.stribava-·se, creio, numa tentativa de sessão do 
Club Milítar. E ste foi o bcto ilJidicado como gerador d:o panico, como 
gerador dessa commoção. Mas essa sessão nem se constituiu; nem 
chegou a ser aberta: alli ninguem se entendeu. Conseguintemente nem 
de .si deixou o menor vestígio. 

O Governo decretou o si tio, determinou prisões de generaes, de 
alguns militares e civis. Abriu-se um importante inquerito, e os encar-
regados desse serviço concluíram por verificar que não existia ne-
nhuma commoção, que não existi a nem teRtativa de conspiração, <'! 
tanto é assim que os militares foram sol tos, tiveram commissões, sendo 
tambem soltos os civis. 

Claro, está, portanto, que, si o primeiro sitio já não tinha razão 
de ser, como os proprios actos do Governo deixam t ransparecer, o 
segundo absolutamente não se justifica. Salvo .si o Governo ao expedir 
o seu decreto de 25 de abril o fez na convicção de que a approximação 
da abertura do C<Jngresso envolvia uma tentativa de conspiração. 
Mas, Sr. Presidente, este facto, o da abertura d:o Congresso, não póde 
ser considerado c<Jmo uma commoção intestina . Si é para o Goyemo, 
é uma commoção prevista pela .C'onstituição, determinada por ella, 
que claramente estatue que o Congresso se abrirá a t res de maio. 

Si O' sitio foi decretado para impossibilitar a execução do nosso 
manàato, a reunião do Congresso, esse decreto representa um acto 
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criminoso, e o primeiro dever do Parlamento é, considerando-o, sus-
pel~"del-u. . 

Sr. Presidente, o Congresso pela Constituição tem a faculdade 
privativa de decretar o sitio, faculdade gmí lhe é con~dida em termos 
mai3 ou menos amplos. O· Poder Ex~cut1vo, na ausenc1a· do Congresso, 
só póde decretar ·o sitio no caso de uma commoção intestina de tal 
_gravidade que ponha em perigo a Patria, sendo que no exercício 
dessa faculdade só póde prender ou desterrar. E' isto o que deter-
mina o art . . 80 da Constituição. O sitio é, pois, arma de repressão e 
não de prevenção . . Logo, porém, que se Teunir o Congrea.so, que é o 
dono da attribuição, .o Poder Executivo se d·ará pressa em Telatar, 
em Mensagem que lhe enviará, os actos praticrudos e pedirá a sua 
approvação. 

O Governo já o fez? . 
Na Mensagem que aqui foi lida no dia 3 de maio, o Governo diz 

que, opportunamente, apresentará ao Congresso os motivos que deter-
minarrum o .sitio e a·a medidas que então foram tomadas. 

Sr. Presidente, como hontem disse o .honra'do Senador pela Bahia, 
essa opportunid;ade não póde ficar ao arbítrio do Poder Executivo, 
nem tão pouco do Legislativo. 

E lla está determinada na Constituição: ."Logo que o .Congresso 
se abrir". 

Pergunto a V . Ex., com franqueza : o que poderia ter determ'inado 
o decreto de 25 doe abril pr·orogando o .sitio até outubro? · 

Vejo, Sr. P residente, que o Governo tem odio á opposição, que 
não tole1~a ·a fiscalização -d-os seus actos. E' um mal de todos os Gover-
nos e de que e.ste, maia do que qualquer outro, soffre. 

Ora, este odio á opposição não se póde comprehender num regi-
meu livre. A opposição tem .uma missão elevada, comQ V. Ex. sabe, 
e é necessaria á vida das instituições em toda a parte, nos paize-a 
civilizado.s. V . Ex., Sr. Presidente, que acompanha a política de tod:Os 
oa· paizes a-diantados, lembrar-se-ha de que ultimamente na . livre 
Inglaterra o grande Asquith submetteu-se ás reclamações, ás exi~ · 
gencias de Carson, chefe -da opposição, no sentido de ser modifi-
cado o projecto de lJPme--rule na Irlanda 1 Ulster foi excluído da re-
forma. E é assim que em todos 03 paizes civilizados se procede e que 
no nosso, até ha pouco tempo inclmdo na categoria de civilizado, se 
procedia. · 

Sr. Presidente, considerar desordeiros contumazes aquelles que 
ce;nsuram os acto.s ·do Governo, por que? Até quando, neste paiz, eerá 
c~·1me .não acompanhar incondicionalmente o Governo ou não approvar 
silenciosamente os actos da administração? 

Sr. Presidente, pouco tenho a dizer, neste momento· mas muito 
terei a dizer em outra .o·ccasião . Não quero pedir prorog~ção da hora · 
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do expediente. Não posso, ·porém, ·deixar de salientar que ·aobre im,m~
nidades parla:mentare.s, já que o sitio está decretado, não ha necessi-
dade de discussão. Eu -disse, em aparte, referindo-me aoa grandes deba-
tea travados aqui e na Camara dos Deputa:dos, em 1894, que a palma 
da victoria então alcançada pertencia ao actual Ministro da Justiça. 
Seu ·discurso é um primor e aqui e.stá na pag. 52 do 2° vol. dos 
docum~ntos parlamentares. Si eu tivesse tempo fari a Ul!l resumo desse 
bello e succulento discurso. 

O actual 1Yiiniatro da Justiça distinguiu perfeitamente o estado 
de sitio do estado de guerra, ·da lei marcial, mostrando os limites do 
estado de sitio quando declarado pelo Poder E xecutivo. Oonsiderou 
impatriotica e tendenciosa a campanha contra o Congresso por con-
ceber . o sitio com resalva ·das immunidades parlamentares, demon-
strando que essas immunidades são inherentes ao mandato dos Depu-
tadoa QU Senadores, como o são ao cargo ~de Presidente da Republica 
e aos Ministros do Supremo Tribunal Federal. As immunidades são 
dadas para que possam os representantes do povo exercer suas attri-
buições com independencia e principalmente no estado de oaitio. Si 
tivesse tempo, Sr. Presidente, leria trechos da memoravel oração do 
actual Ministro da Justiça. S. E x. não podia ser mais inspirado nem 
mais completo na lição que deu á Camara dos Deputados sobre tão 
grave questão . 

.Sr. Presidente, na crise que o paiz atravessa, a mais séria da·a 
crises que nos teem affligiao, quando todas as classes sociaes •aoffrem 
males incomportaveis, quand'o os credores estrangeiros no·a negam 
Tecursos e já querem nos impôr um regimen de fiscalização finan-
ceira degradante, é tempo de esquecer os interesses políticos, a:a am-
biçõe·a _ de mando, as lutas partidarias, os odios e resentimentos, e 
unirmo-nos para, juntos, levantar aa forças do paiz, restabelecer seu 
credito, os seus fóros de -Nação civilizada, de primeira potencia da 
Ame rica do Sul. Uma política larga se impõe e q-ue deve sem demora 
ser iniciada com a suspensão do sitio. J ·á o E stado de S. Paulo deu 
o primeiro passo ne·ate sentido, tomando os seus representante.s o com-
promisso de propôr immediatamente o restabelecimento das garantias 
constitucionaes. Acredito que o Partido Conservador, que V . Ex. 
representa, adherirá ao ·patriotico movimento paulista, que encontrará 
ca~oroso apoio no Congresao. 

O Sr. Presidente - Devo uma resposta ao honrado Senador 
por Goyaz, bem como ao honrado Senador pela Bahia. que hontem 
occupou a tribuna, ás interrogaçõea que se dignaram fazer á :Mesa. 

S. E x. o honrado Senador Ruy B arbosa hontem appellou pai·a 
a honra ·da direcção desta Casa e para a honra de todos vó.s · Srs. Sena -
dores, para que nos insurg-íssemos contra actos por S . E;. reputados 
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attentatorios da dignidade e da liberdade do Poder Legislativo da Repu~ 
bli!ca. A. mesma accusação acaba de ser formulada pelo illustre S~nador 

Hontem eu tinha tenção de dar immediatamente as explicações 
exigidas pel~ nosso illustre collega Senador pela Bahia; não o fiz, 
porém, devido á angustia do tempo, já .se achando esgotada ~ hora 
do expediente e ·have·ndo materia relevante na .or•dem .do dia, que 
necessitava de ·aer votada. 

Agradeço ·ao illustre Senador por Goyaz ter-me d,espertado a 
.obrigação de dar cumprimento a esse dever grato de expormos os mo-
tivos ponderosos por que não nos julgamos obrigados a acudir pre.s-
suro3os ao appello de S. E x., reivindicando liberdades e fóros que 
entendemos não terem sido violados. 

Devo dizer, com a minha habitual franqueza, que absolutamente 
~ão tomei parte na resolução governamental a que se referem S'S. EEx:,., 
isto é, na Tesolução que estabeleceu o exame, na imprensa, dos debates 
.Parlamentares. Não conheci essa deliberação do Governo sinão apó;; 
ter sido ella posta em pratica. I sto não quer dizer que a reprove ou 
.a approve. Um façto que julgo conveniente ser firmado, pois que 
tenho por habito não fugir ás responsabilidades que me cabem. Acho 
muito conveniente que nós todos no.s limitemoa a exercer as attribui-
ções que temos, não invadindo as de outros poderes. 

Isto posto, direi ao illustre Senador ,por Goyaz que o poder da 
Mesa quant0 aos debates desta Casa Ge e.stende sómente até o D'ia1'io 
elo Congresso . A.' Mesa cabe examinar si nesse jornal são publi.cadoSJ 
os trabalhos do Senado, e me.smo, por uao antiquissimo, a Mesa tem 
tomado o direito de eliminar parte' dos discursos dos Srs. Senadores, 
quando possam affectar o decôro desta Casa. A.l-ém não póde passar. 
Que direito tem a Mesa de .se ingeTir nas attribuições do Poder. Exe-
·Cutivo, caso esse poder t ivesse estramalhado de suas funcções? 

Creio que está explicado perfeitamente o motivo por que entende 
a direcção desta Casa não lhe competir chamar a contas o Executivo 
por ter determinad'o que a cenBura á imprensa abü.nge.sse discursos 
aqui proferi·dos. 

O nobre Senador que acába de fallar, bem como o Sr. Senador 
pela Bahia, referiu-se tambem á questão de immunidades parlamen-
tares. Hontem o Sr. 6enador Ruy Barbosa declarou que se ausentara 
·desta: Capital porque tivera noticia, que reputava veridica, ·de que o 
Governo pretendia decretar a sua prisão. A.ffirmo ao Senado e á 
Nação, sob minha palavra de honra, que ouvi do ·Sr. Marechal H er-
mes, Pr~siclente da Republica, logo após a decretação do sitio, que não 
pretendia mandar effectuaT a prisão de nenhum dos Srs. Congress·istas. 
F oi pois, uma aleivosia, uma falsidade, a versão que levaram ao 
Sr. Sena-dor Ruy Barbosa. Nem elle, nem nenhum elos membros do 
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Senado ou da Oamara do.s Sr.o. Deputados estivexam sób a ameaça 
de prisão. 

Quanto .á referencia que S. ·Ex. fez da. opinião do vosso obscUTo 
collega que preside os trabalhos ·do Senado, relativamente ás im,;rnuni-
dades parlamentares, devo explicar ao Senado como se deu a primeira 
manifestação sobre este assumpto por mim na tribuna desta. Casa. 

Ha felizmente presentes mmtos dos Srs. Senado.res que então 
exerciam o seu m,andato·. Foi por occasião ·do sitio · decretado pelo 
Sr. Prudente de Moraes. Alguns Senadore.s tinham ~>ido presos e 
varias membros da outra Oasa do .Oongresao e, convém notar, nessa 
occasião não houve nesta Casa protesto contra taes prisõe.s e ninguem 
levou ao Supremo Tl'ibunal pedido de habeas-co1·pus em favor destes 
detidos. 

Discutia-se essa questão. O .Sr. Senador Quintino Bocayuva exter-
nava a sua opinião contra as immunidades. Nesse mesmo dia recebia 
eu uma carta communicando que a. minha prisão estava deliberada 
para. logo que se fechasse o Congresso. 

Pensava então, meus illustres .co1legas que, dada uma situação 
de anarchia e desordem no paiz, e si qualquer mem,bro do Parlamento 
foase connivente com essa. desordem, cabia. ao poder publico pl'endel-o, 
afim de garantir a. ordem e conter os elemento.s envolvidos na agita-
ção. Eu fazia parte da direcção do Partido Republicano Federal, cujo 
chefe, o .Sr. ·Sena·d.or Glycerio, se achava ausente em S. Paulo, e o 
delicto do· attentado contra a vida do Chefe da Nação era attribuido 
a esse partido, e tanto assim era que as devassas e inqueri tos naquellà 
occasião fol'am dirigido.s todos nesse senti<do para demonstTar a copar-
ticipação ·dos dirigentes ·da:quelle partido e até do mallogrado ex-[Pre-
sidente da Republica no attentado que ia victimando o Chefe do 
Governo. 

Não preciso affirmar ao ·Senado que eu estava completamente 
alheio a qualquer trama que porventura tivesse havidn nesse sentido, 
como estarei sempre a todoa o.s conluios tenebrosos que visem feriJ: 
este ou aquelle depositaria ·da autoridade com a violencia ou com actos 
extra legaes. 

Tendo Tecebido a carta pedi a palavra e sustentei da tribuna 
Sr. Presidente, que eu era contrario ás immunida·des parlamentares: 
para: que o Governo ou quem quer que fosse não acreditas.se que eu 
tencionava acobertar a minha pretensa co-responsabi-lidade naquelles 
delictos COfU a salvaguarda d-as .immunidades parlamentares. 

Não era aquella minha opinião monstruosa como approuve ao 
il~ustre Senador pela Bahia taxar, pois que era ella :seguida e defen-
dida por homens da estatura de Prudente de M01·aes, Quintino Bo-
cayuva e, posteriOTmente, como verifi.cánios,. por meio de .actos e 
declaraçõe·a solemnes, pelo $r. :0-r. Rodrigues Alves e outros proceres 



da Republica, concidadãos no.saos, cujos meritqs, se1·viços e valimentos 
são. conhecidos pela Nação. -

• l' ão era,. pois, essa opinião, uma opinião _ espuria, el-la era: abra-
çada pela maioria do Oongres;:;o que, conce-dendo postel'ÍOl'Jflente o 
estado de Slti'o, entendeu Tesalvar as immunidacie.s . paralmema!t:S ·-
E sse acto do Co,ngresso era a confissão tacita -de que· essas immunidades 
faziam parte das garantias a que se l'efere a Constituição, que o 
sitio suspende. 

São e3tas as explicações que entendi -dever dar ao Senadó, impei·-
feitas e incompletas, devi-do isso principalmente á posição especial 
que ora occupo e na qual só me é perniittido responder aos desejos 
d.os illustres collegas quando por elles intel'l'oga,do, como aconteceu 
com oa illustres Senadores pela Bahia e por Goyaz. Não estou esta-
belecendo um -debate, mas apenas dando uma explicação com a maior 

_satisfação e com a sinceri-dade que devo á illustre corpoxação que tenho 
a honra de presidir. (lVIuit;a b~1n; ;nvu-it:.o bem.) 

i .: , J. ,\ , I 

.S•E:SSÃO DE 8 . DE MAJO 

O Sr. Ruy Barbosa (*) - Sr. Pl'esidente, o discurso por: V. Ex. 
hontem pl'oferido ne.sta Ca-aá me obrigal'ia a vir de novo á tribuna 
si ainda outros acontecimentos de maior gravidade política, de hon-

- tem para ,hoje occorridos, me não impuzessem esse dever. 
· Cada dia agora que passa é para esta triste .Oonstituição Brazi--
leira um dia a mais .de siniatro, porque tendo nó.s chegado a uma situa-
ção allém da qual parecia não poder haver nada mais grave, não 
-o-bstante, ca-da ,dia nos amanhece com um novo attentado para regis-
trar e clamar em grandes brados pela resuneição do Congre?SO 
N acionai, esquecido do.s seus deveres, mergulhado em uma inercia 
inexplicavel, abdicatoria de toda a sua autoridade, arrebatada nesta 
onda anarchica em que todos os elementos do no.sso systema constitu-
cional vão levados pela torrente, cada vez mais caudalosa, do de-svario 
do poder. ' 

Hontem, o golpe de Estado, um verdadeiro golpe de Estado como 
a Nação inteira o considera, como a historia o ha de chamar: como 
se h~ de verif~car que o é .nos seus effeitos, não só remotos, mas 
prox1mos e eminentea, porque não se dão golpes destes, golpes destes 
não dá o poder nunca •sem occultar .atrás delles outras intenções 
crimes ainda maiores. Hontem, pois, o golpe de Estado -contra o Con~ 

( •) 'E·ste -discur-so, pro,fa;'ido na -hora -do eJOp-ed-i:ente, não !foi revisto pelo 
orador : 
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gres.so N acionai, no acto do· Governo que o condemnou a funccionar 
este anuo durante seis mezes debaixo da preasão do estado do sitio. 
Depois, a revolta .da policia, coni as costas guardadas pelo Governo, 
contra a dignida·de, a honra e a independencia do Parlamento Bl·azi-
leiro; !l revolta da policia, assumindo abertamente a censura nas deli-
berações parlamentares e o direito de a sonegar ao conhecimento do 
paiz. Depoia; ainda, nos ultimos momentos, nesta madrugada, o aberto 
rompimento elo Governo contra a Justiça Brazileira,- contm o Su-
_premo T!ribunal Federal, na solemnissima decisão por elle hontem 
proferida com o concurso, póde-se dizer, virtu almente, sinão material-
mente, unanime, de todos os seus membros, •com o concurso daquelles 
dos •aeus Juizes que mais insuspeitos .são á actualidade, daquelles; que 
pelos laços mais íntimos se acham pre.sos aos responsaveis de'Saa situa-
ção e até ao honrado Vice-Presidente do Senado. 

Não quero, por.ém, adeantar considerações sobre um a•3'Sumpto 
que, aliás, é, pela sua suprema importancia o objecto principal do 
meu discurso de hoje; elle.s virão a seu t€mpo depois que houver eu 
c01·respondido ás palavras com que hontem me honrou na respo·sta 
que me ·deu o nobre Vice-Preaidente do Senado. 

Lamento dizer que essas explicações não satisfazem a ninguem, 
que ellas deixam na mesma situação de eapirito em que anteriormente 
estavamos e que em vez de nos alliviar do incommo.do sentimento em 
que todos estavamo.s por vêr abandonado o Congresso N acion ai [lO 

arbítrio do Governo, · ficamos ainda mais t ristemente desanimados 
pela linguagem do nobl'e Presidente do Senado, guarda dos fóros 
desta Casa, grande responsavel pelos destinos da Republica e arbitro 
supremo da situação que atrave-asamos. 

Quando ·se occupa com os actos que nos primeiros dias desta sessão 
me trouxeram á tribuna, o nobre Presidente desta Casa a elles •ae refere, 
qualificando-os como actos que nós reputamos attentatorios da digni-
dade e d:a liberdade do Poder Legislativo. 

Parece desde logo que attentatori'os da liberdade e da dignidade 
.do Poder Legislativo, .S. Ex. os não considera, e não Ds conaidera 
realmente, porque um pouco adeante o :m.obre Senador, referindo-se a 
esses mesmos factos, falla: na 1·eivindicaçáJo da liibenfhde e fóros qt$, 
diz S. Ex., entendemos não te?·&n~ iMo vio~aé&Js. 

"Devo ·dizer com a minha habitual franqueza, diz o nobre Sena:dor, 
que absaluta.menü não WmJ~i patrte rua 1·e;soluçáJo1 govfY.rnann.ental a q~oe 
SS. EEx. se T'efemem, isto é, na 1•es·olução quie esfJa'belleceu o e:rJarme., 
na innprensa, dos deb,ates parlamentares. Não coM:eci -e.ss'a d)eli·b.emçã!O 
do G-oi/Jerrno a.inão após ter s1JIAo elta prJs~ em pr.at~ca. I sto nõJo quer 
dizer que eu a reprov·e rua approv,e." 

De maneira que, não -obstante a franqueza habitual do nobre Sena-
dor, e a que S. Ex. aqui allude, ficamos, em ultilma analyse, igno-



Tarudo si S. Ex. approva ou não approva esse acto, porque ora diz. 
que as suas palavras não significam, approvação ou reprovação, <>ra, 
mais positivamente, em senti•do contrario_ a nós, que não considera 
vJ.olados oa fóros e dignidades parlamentares, 

.Si o nobre Senador não quer, como certamente não quererá, fugir 
a Tesponsabilidades que lhe cabem, seria mais adequada essa norma 
habitual do seu procede1~ - honrar-nos com a franca apologia ou a 
condemnação franca ·dos actos que nós por nossa parte reprovamos. 
Deante delle-a, pela sua gravidade enorme, pela .sua incomparavel gra-
vidade, pela .sua .collisão extrema, com os vícios -da nossa fórma de 
Governo, deante desses actos a um homem da situação do nobre Pre-
sidente do Sena:do, d'a sua grande, da sua extraordinaria responsabi-
lidade neata situação, não é licito conservar uma linguagem que não 
dei'xe claro a todos o pensamento do nobre Senado1·. 

Mas, Srs. Senadores, que foi o que eu aqui -disse? Quaes são os 
factos contra os quaes clamei? Serão elles, p_01·ventura, da n atureza 
desses a Tespeito dos quaes em uma assembléa parlamentar qualquer 
possa. haver alguma divergencia entre as diversas facções políticas 
nella l'eunidas? 

Não, Sr. Pres~dente d'o Senado. Não se trata de opini-ões que 
interessem a credos particularea desta .ou daquella f acção. Trata-se 
das bases cla1·as, expressas, litteraes da Constituição da Republica . .. 

O SR. ALFREDO ELLrs - Apoiado. 
O SR. RuY BARBOSA - .. . violadas na ,sua materialidade por r,CLU~ 

igualmente claros, confe·asos e i'nnegaveis do Governo. 
O SR. ALFREDO ELLrs - Com a ,maior brutalidade. 
O SR. RuY BARBOSA - P·or u~n lado a Constituição da Republica 

recusa absolutamente ao Poder Executivo qualquer autoridade em 
relação ao estado de sitio quando o Congresso N·acional se achar 
reunido. 

Evidentemente não qui:z a Constituição formular uma burla a 
cuja sombra o Podel' Executivo pudesse á vespera á reunião do Con-
gresso N acionai decretar o e-atado ·de sitio para vigorar d'urante todo 
o tempo em que o Congresso N acionai funccionasse. O que a C'onsti-
·tuição quiz estabelecer foi a .i'ncompatibilidade absoluta entre estas 
duas competencias qurante a reunião do Congresso N acionai: a coni-
petencia elo Poder E xecutivo e a competencia ·des·ae Congresso, para 
negar toda e qualquer competencia ·durante esse período ao Poder 
Executivo e passar essa competencia exclusivamente ao Congresso 
Nacional. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - P erfeitamente. 
O SR. RuY BARBOSA - .Só assim, só deste modo inte1·pretada a 

Constituição ~ uma causa •aeria, é uma causa leal, é uma cousa honesta, 
é uma cousa decente, é uma causa sensata. Poxque estabelecer"se em 
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uma· parte que o P.oder E xecutivo não póde decretar o esta.do de sitio 
sinão quando o .Congresso N aci'onal não estiver reunido e ao mesmo 
constitucionaes, se evade a prestar ao poder competente as contas a 
que a Constituição o· o bTiga. _(Apoiados.) 

E' contra isso, é contra essa disposição na qual se encerra, por 
assim dizer, todo o nosso Tegimen, que o Governo d~ Republica se 
aca!ba de insurgir . Porque, senhores, - notae bem - si o estado 
de sitio não mantiver o seu caTacter de medida da mais extrema exce-
pção, medida justi.fica:da unicamente quando a segurança da Repu-
blica perii?Ja e a Patria se acha em imminente perigo, si o estado de 
sitio não se r eduzir a esses limites a que a Constituição o -con~emnou, 
o regimen· constitucional está completam~te abolido . 

. O regimen constitucional é o domínio das leis e da Constituição, 
dessas leis ·em torno d'as quaes elle necessariamente gira. P oTtanto, 
substituído esse regimen ordinario ordinariamente, f requentemente, 
usualmente, constantemente pelo estado de sitio . .. 

O SR. ALFREDO ·ELLrs- Chronico. 
O .SR. RuY BARBOSA - .. . pelo estado. de sitio chronico; -ai vós 

fordea relaxando essa vigilancia que a Constituição vos .impoz sobre 
os acto do Governo, no uso de uma medida de tão excepcioil d P" ~'igo, 
não somos mais um paiz de leis, de Constituição, de regimen nenhum 
neste mundo; somos um regimen . . . 

O SR. ALFREDO ELLIS - De senzala. 
O .SR. RuY BARBOSA - ... ·de senzala, de vontade 'humana sem 

freios, um regimen de irresponsabilidades, de mandões, de patota, de 
lama, de ignornini.as, ·de perda total da nossa terra . 

Quando sé queixam do desprestigio miseravel a que o nosso cre-
dito fo i dar , cerram voluntaTÍamente os olhos á causa pm· assim .dizer 
unica, a que se póde cllàmar exclusiva dessa siltuação degradante; -
essa causa está na abolição do regimen de leis e de justiça. O mundo 
civilizado não pó-de olhar sinão com desprezo um paiz onde a Justiça 
e as leis são substituídas pela vontade arbitxaria dos homens, onde os 
direitos do estr angeiro, onde a sorte cTos capitaes empregados nas 
gr andes emprezas, onde o futuro das industrias liga·das a essa grande 
accumulação de dinheiros que a Europa offerece aos paizes novos, 
onde tudo isto fica entregue a um estado chroni.co de arbitrariecrade, 
no qual só ·domina a vontade daquelles que occupam o poder e mane-
j am a foi:ça . O que se diz do Brazil , o q11e ainda ha pouco, da bocca 
de um estadista eminente, de um Ministro de E stado europeu escapou, 
em palavras crueis, mas merecidas. não foi, em substancia, sinão que 
<.J Brazil é um paiz sem leis nem J ustiça. Maior ve1~dade não se podia 
dizer, por maís que ella nos encha as faces de vergonha. 

O SR. ALFREDO ELLIS - Muito bem. 
O SR. RuY BARBOSA - Mas si esta atroz realidade é a que todos 
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nós sentim<>l!, qual a obrigação imposta a todoa n6s, Srs. Senadores, 
- não digo sómente republicanos, mas filhos desta terra, ligad<>s 
uns ·a outros, mais ou menos, pelo menos, pelo mesmo sangue, pelo 
futuro commum dos seus filhos - qual a obrigação imposta a nós 
todos si não a de impedir que uma Gituação· como esta se aggrave 
ain.da convencendo cada vez mais ao estrangeiro de que neste pa~z 
o que' impera Tealmente é a abs~racção total dàs leis e da Justiça? 

Quando, · porém, Sr. Presidente, êsta anarchia assume as fórma•.> 
audazes. á-s fórmas insolente s . .. 

O •SR. ALFREDO ELLIS - Affrontosas. , 
O SR. RuY BARBOSA - ... as fórmas affronto·aas, diz bem o 

nobre Senador por .S. Paulo, que ella ultimamente está assumindo; 
qua·nd·o ella, penetra até no recinto Qnde se mow a representação na-
cional, para a privar da sua autoridade; quan:do, ella ob.riga O· Con-
gressQ- N acionai a funccionar debaixo de uma atmosphera de com-
pressão e .de força que garantias offereoomos nós mais, não digo só 
aos bràzileiros, ma.s ainda mesmo a esses extrangeiros, que -olh>tva m 
~ té ha quatro annos, par a o Braú l como umR ter ra de promi,ssã.o , 
f ;, chlfl a ::t grancle 0 destin os, que para aqui affluiam com confiança 
illimit.ilda, qve aqui começar :1 m a empregar seus capitaes, mas que 
1:efluiram todos, em nm movirne,ü o acooler ado de pavor e de assom-
bro, qu an do vi ram a situB.ção em que até então se ar.hava o Brazil , 
t ransf,ormada r apid amente em uma situ ação de anarchia: com .a a-boli-
ção ·Completa de todas as leis ? 

O SR. ALFREDO ELLIS - O paraíso transformado em inferno. 
:O SR. RuY BARBOSA - Ora, Sr. Preaidente, nós chegámos ao 

cume dessa situação com ·O programma da política descoberto agora 
nos ultimo11 iwt.os do Governo. Pol'que este pl'ogramma se reduz a uma 
cousa: govern ar .sem leis, . governar fóra da lei, governar fóra da 
Justiça, governar contra a Justiça, atJé o fim da admiilistr-ação actual , 
reservando-·se ao mesmo tempo O· ·direito monstruoso de, nos actos 
solemnes, em mensagens nltrajosas, como a que ha poucos dias aqui 
foi lida, permittir que á vesp er-a. da reunião do Congresso o Poder 
E xecutivo decrete o est a{lo de sitio equivale a dest111ir com um não o 
sim que acaba de ser proferido; é revogar com um silm o não que se 
acaba de proferir. Este s'iJm e este não são contradictorios, absoluta-
men te incompatíveis, Tepellem-se em ·a·bsoluto, não oo podem concili ar. 

Quando, portanto, o Governo da Republica, ·á:s vesperas da reunião 
do Congresso, decretou o esta·d:o de sitio, não paTa vigorar dm·ante 
os ultimas dia.s ·de interregno parlamentar que ainda existia , mas para 
figurar durante toda uma ·sessão annua, toda a sessão constitucional 
ordinaria, e ainda pelo correr da·3 sessões posteriormente prorogadas, 
teve o proposito deliberado e a,ssen te de entrar em conflicto com o 
Congresso N acionai, com a autoTÍdade do Parlamento Brazileiro. 
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, VozEs - Apoiado. 
O SR. RuY BARBOSA - Assim sendo, .Sr. Presidente, verifica-se 

que o desejo do Poder Executivo foi o de romper abel'tamente ·com 
essa autori:dade. 

O .SR. ALFREDO ELLrs - Annullan:do o .Congresso. 
O S:&. RuY BARBOSA - Tão certo isto· é, Sr. Presidente, que no 

~·oprio decreto onde se articula esta pretenção deséompassada, ahi 
it.esmo, o Poder Executivo, conveTtendo-.se elle em Conatituição da 
ID1Jublica para revogar a verdadeira Constituição do nosso regimen, 
o ~oder Executivo declara que o Congresso, este anuo, não poderá 
se Cccupar em examinar oa seus actos concernentes ao estado :de sitio 
emq auto não terminar a apuração da eleição! presidencial. 

SR. I,EOPOLDO DE BuLHÕEs - Tracou uma ordem dD dia para 
toda t sessão. ' , 
· d\ SR. RuY BARB>OSA - Traçou uma ordem do di'a pan toda a 

sessão, e alludindo ao art. 21 da nossa Cart a Fundamental o Governo 
o que i zia era ferir exactamente a noss-a Constituição no systerna 
por ella tomado em duaa deliberações absolutamente litteraes, inequí-
vocas, müerialmente indiscutíveis, porque, ,Sl'. Presidente do .Senado, 
quando a\ .Oonsti tuição se refe re á apuração da eleição presidencial 
diz e_lla _u~icament.e que o processo da apuração ~e concluirá durante 
a pnmerra\ sessão do anuo - são as palavra:a htteraes do texto -
durante a rimeira sessão do anno em que se tiver feito a eleição 
presidencial. · 

Ora, a pri'meira •aessão do anno é a que começa a 3 de maio, a 
sessão ordinar\ a, e que se encerra a 3 -de setembro. De maneira ·que 
o unico precmto .constitucional está em que a apuração da eleição 
presidencial sejà eoncluida até 3 de setembro. Não dispõe outra -causa 
a Consti'tnição, sinão que - comtanto que a eleição presidencial fique 
apurruda no espaço de quatro mezes, o preceito consti·tucional eatá 
observado, porque este preceito não diz outra cousa, não estabelece 
nenhum outro traço neste senti/do. 

Quando, porém, se occupa com o conhecimento que o Congresso 
deve tomar .dos actos praticados pelo Governo -durante o eatado de 
·aitio, ·dete1'mina a -Qonstitui:ção que esse conhecimento será iniciado 
logo que se reuna o Congresso. o _ 

o ·SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Prejudicand-o qualquer outro 
assumpto. 

O ·SR. RuY BARBOSA - o o . porque o art. 80 da nossa Constituição 
peremptoriamente diz que, "logo que se reunir o Congresso, lhe rela-
tará o Governo os . actos de excepção que houver praticado durante 
o estrud-o de siti'o"o 

Não ha, oonhores, na Constituição outro topico onde se use desta 
fórmula termin-ante, ·absolutamente impéativá, que não soffre demora 
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de qualquer ordem: " logo que se reunir o Congresso-". O logo que 
exclue qualquer ai'gumento da parte do ·Congresso, a não ser que o 
Congresso rompa com a .Constituição, exc~ue da parte do Congresso 
para qualquer arbítrio, par.a reunir e deixar de tomar -cont·as, imme-
diatamente, dos actos do Governo praticados ·durante o estado de sitio. 

O· SR. LEoPOLDO DE BuLHÕEs - A materia, por sua natureza, é 
urgentíssima. 

O. Sn.. RuY BARBOSA - Porque "logo -que", si se applica a95 
actos do .Governo, não tem por fim estabelecer para o Governo unic.l- · 
mente a obrigação especial,· mas determina -a urgencia do exame deses 
actos, .t~rgencia que abrange n_os :Seus dev~res .ao mesmo tempo o P /Jer 

·Executivo e o Congresso NacionaL (Apoialdos.) 
. De sorte que, si , reunido o Congresso. N ~c~onal,. o Governo/ em 

vutude do "logo que" do art. 80 da Constltu1:çao, deixar de cojllmu-
nicar ao. Congresso ~acionai - _logo que -se ache l'eunido - a 1jlação 
das medidas repress1va·a que houver adaptado, esse mesmo Coy~resso · 
N acionai, sujeito ao mesmb "logo 1que", jé obrigado a exig1r ~o 
Governo essa relação (apâiados), chamando a contas o Gove no pre-
varicador que, tend·o usacto livremente ·dia mais perigosa das funcções 
ouvimos, nos accusar, a nós que clamamos pEla obe·die-:1cia r! Just.Iça, 
com a imputação de deso:r.deiro·3 -contumazes, qu•ando a deso;'dem con-
tumaz é exclusivamenk da culpa, da l'esponsa~ilidade do.> actos do 
Governo a-ctual. f 

Isto para que não ficasse mais duvida nenhuma deanie do mundo 
que neste paiz o Congresso é uma figura de rhetorica um pouco cara ao 
orçamer..to, isto pelo·s seus ultimos caBos e pelo caso de 25 de abril, 
fez-se saber ao universo que nesta terra para que os , representantes 
ela Nação trabalhem com or-dem ·é preciso que o esta.do de sitio os 
a·bafe em úma atmosphe-ra de obediencia força·d'a. 

E' contra isto,, Sr. Presidente, que eu me insurjo, é contra isto 
que invoquei a autoridade suprema de V. Ex. nesta Casa. 

Respondeu-me, entretanto, V. Ex., quan-do este primei-ro acto 
de Governo .Sf. aggravava com o acto d:a Polici:a 1·ecusando publici>da-de 
aos debate!'. parlamentares, re-spondeu-me V. Ex. que a sua autoridade 

' não vae além ·da publicação d.os d·ebates no DiaJ-1'io do O.ongresBo. 
Ora, senhores, não -confuudamos r._ousas dist'inctas, não confq.nda-

mos a autoridade policial e disciplii!ar do nobre Presidente do Senado 
no;, negocias internos ·desta Casa com a sua autoriclade maior ( apoia-
dos) de seu repreaentante, de orgã0 de um dos ramoi:l do Poder Legis-
lativo (apc 1íados) para reivindicar as .suas prerogativas qua1:do ellas 
forem pelo Poder Executivo acintosamente violadas. 

O .Sn.. ALFREDO E:t.Lrs ~ Apoiado. Pode:~; que' não -é em nada supe-
rior ao Legislativo. 

O SR. RuY BARBOSA- Não é V. Ex. apenas uma unida·de 'orna• 
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mental ou uma entidade .official posta nesta ca·deira para nossa policia 
int&atina; maia ·do que isto todos vêem em V. E x. a expressão da 
magestade do Sena.dio Brazileiro. 

Os SRs, ALFREDo ELLIS, RIBEIRO GoN-ÇALVES E LEOPOJLDO DE 
BuLHÕEs - Apoiado. Muito bem. 

O SR. RuY BARBüSA - E' t:sta magestade que acaba de ser vio-
lada, ferida nas faces, desconhecida no que tem de ' mais sagr ado, 
achincalhada em todos os ·seus fóro s, reduzida aos chinelloa dos dele-
gados de policia nesta cidade. 

O SR. ALFREDO ELus - Muito bem. 
O SR. RuY BARBOSA - P ara isto não faltam a V. Ex. oocastao, 

poderes e meios, porque não faltam nunca, mesmo ao individuo soli-
tario neste mundo, quando tem que reivindicar o ·aeu direito, quanto 
mais áquelle que na .sua pessoa tem a honra .d:e exprimir o-poder sobe-
rano de um dos ramos do Congresso N acionai. ( A·poiado~ ,· mn~U9 blem.) 

Além de tudo armado não só da autoridade que lhe dá a cadeira 
que occupa, mas ainda com a sua posição extraordinaria na política 
nacional, tem sobí·e •ai o nobre PresiHente ·do Senado grande respon-
sabi lidade. Pouco importa que .S. E x. fosse ou não ouvido sobre esta 
ou aquella medida, como não o foi a r espeito do acto que submetteu 
á censura a publicação dos debates parlamentaTea; pouco importa que 
eJ,n ·Certas e determinadas medid;as S. Ex. não tivesae intervenção ou 
não fosse consultado, .si é sO'b o seu prestigio, si é sob o seu apoio, 
si é sob a •aua reputação, si é sob, emfim, a sua individualidade, cer-
cada por um partido que ·firma, que sustenta esta poli:tica, sem a 
qua-l o domínio do Presidente actual não praticaria um só destes actos 
contra os quaes indignadamente clamamos. 

Não é, portanto, licito a V. Ex., Sr. Presidente, si, não o é a mim 
como um doa membros desta ·Camara, como uma das suas 63 parcellas, 
si não o é a mim conservar-me quieto e silencioso deante ·de f actos 
desta ordem, como se1•á ao nobre Presidente •elo Senado?! Como poderá 
S. E x. dizer que não tem nada de que se valha para nos valer quando 
o gue dizemos a .S. E x. é que o Congresso N acionai deixa de existir 
desde que o Governo o obriga a funccionar debaixo de uma atmos-
phera de compressão forçada e desde que até a policia do Governo 
se arroga a autorid:ade. nunca exercida por policia nenhuma, de vedar 
no Congresso N acionai a l iberdade na -publicação dos seus discursos, 
no negar á Nação os ·3eus ·diTei tos de conununicabilida:de com os SBU S 
representantes, de inhibir os representantes da Nação de cumprir o seu 
dever para ·COm a Nação ; de erguer, em summa, esse paredão enorme 
entre o pa:iz e a representação nacional nem a representação nacional 
possa -dizer ao paiz com que se está occupando. 

P ar a reclamar contra isto tinha V. E x. to·dos os meioa; bastava 
que a sua voz se levantasse dessa -cadeira ( apoi.aàos), como se levanta 
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em oMasiões de muito menor solemnidade; bastava que . ella ·se levan-
tasse -dessa cadeira, para que as disposições desta medida ficassem sem 
effeito e entrassem todas ·na comprehensão viv-a de que realment·3 
o perigo Teal ela Republica, o imminente perigo da Patria, esse contra 
o qual o estado de sitio foi permittido ao Governo, reside, neste :ino-
mento, no~ act-os monstl'uosos do Governo actual. (Apo>bados,· rn.!liito 
bem.) 

Si o não fazem, si o não fizeTem, si nem V. Ex. se levanta, si 
nem a sua voz ·se faz ouvir, si todos nós nos conservamos indifferentes a 
esse clamor que está em toda a paTte, apezar dos habitas da abolição 
da virilidade na-cional entre nós, senhores, confessemos logo que somo·a 
e que acceitamos a condição de -ser méramente uns emp1"8gado.s publi-

, cos melhor remunera-dos que os outros, para s~gura:r no chapéo de 
•aol chinez a cuja sombra o Governo abriga as suas vontades arbi-
tl'~~ ~ 

Não ha ma,i.s Congresso, e ·é o que o paiz todo diz. (Apoiados .. ) 
E' o que o Presildente da Republica sente e o que nos quer fazer 

sentir. 
Quando _pugno por essas immunida(j.es pa1·lamentares a que V. E x. 

hontem se referiu, Sr. Presidente, não é para magoar o nobre Freai-
dente ·do Senado. Sou incapaz de J><mtimentos de ordem tão inferior 
quando me acho debaixo da impressão de -deveres tão altos. E' por-
.que vejo realmente nessas iromunidades a garantia unica da nossa 
autoridade. Como membro da representação na.cional, não acredito1 
portanto, que a minha palavTa, taxando como taxou de monstnJ.O:sas 
doutrinas que ferem pela base essas immunildades, exorbitassem da 
medi,da de Teprovação que essas theorias meTecem. · 

Pouco me importa -que nomea respeitaveis como o do Sr. Quin-
. tino Bo-cayuva, o do Sr. Pxudente de Moraes e o do Sr. Rodrigues 

Alves se achem associados a essa doutrina p01·que a esposaram, ou 
que tivesse havi:do mai:oTias paTlamentares que em certas e determi-
na-das occasiões com ellas concor-dassem. 

Amigo- fui de Quintino Boca:y'uva, -com elle estive em occasiões 
bem melindrosas, quandO- elle se viu abandonado até pm quasi todos 
os seus amigos. Mas, justiça, justiça. Era S. Ex. um grande patriota, 
era um grande jornalista, exa um grande orador; maa os estudos jurí-
di-cos, a cultura juri:dica lhe faltavam inteiramente. 

Do Sr. Prudente de Moraes direi que ninguem faz mais justiça 
ao seu caracter e á sua memori:a. Considero os seus serviços ao paiz 
como inestimaveis. Mas, quando :ae inclinou pox essa doutrina, pas-
sava naturalmente S. Ex. po.r um desses estados de espírito pelos 
quaes muitas vezes costumam pasaaT entre nós os homens de Estado, 
quando atravessam o PodeT, estaido de espírito em que muitas vezes 
se lhe obscurece, se lhe entmva o s0ntimento da J usti:ça . ou da lei; 
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para crescerem nelles os sentimentos da autoridade, melindra~Qs , .~ 
feridos, ameaçados e em risco, sempre todas as vezes que certos movi-
mentos de opinião ou ~rtos cllJSos graves cream embaraços ao seu 
Governo. . -

Para com, o Sr. Rodrigues Alvea tenho eu dado todas as provas 
da immensa consideração em .que sempre tive o seu merecimento. Na 
penultima eleição presidencial empreguei os mais insuspeitos esforços 
para que S. Ex. fosse -o candidato ·da reacção civiiista. 

o SR. ALFREDO ELLIS - E' a verdade. 
O SR. RuY BARBOSA - N' a ultima eleição preaidencial t ive a 

honra de -suscitm· a candidatura do nobre Presidt=mte actual de São 
P aulo; mas, ·Cl·eado naquella escola conservadma do Imperio, não 
admira que muitas vezes, antes de feita inteiramente a sua educação 
republicana, S. Ex. em uma- ou em outTa ·COusa se pudesse inclinar 
ás v~es para .doutrinws menos liberaes, menos apuradas no cadinho 
da verdadeira democracia . 

•A verdad'e é, Sr. Presidente, que si nós, membros do Congresso 
N acionai, somos os juizes do Governo a respeito dos ·actos seu:a durante 
o estado de sitio, nós não podemos estar sujeitos ao arbitrio do Go-
verno na duração desse estado. Nunca se viu nem se concebe que o 
juiz possa estar debai~o da alçada daquelle sobre quem exerce a sua 
jurisdicção. 

O SR. ALFREDO ELLIS - I sso ·é irre:spondi vel. 
-O .SR. RuY BARBOSA - Si eu trouxe á· tribuna a declaracão de 

voto do nobre Senador· em 1897, não acredite S. Ex. que foss~ para 
o collocar em uma contradicção -desagradavel. Não; ao contrario. 
Suppondo eu ·sempre que merece louvor e honra todo o homem publico 
accessivel á acção de experiencia se variar de opinião em proveito do 
paiz e da verdade. · 

Os SRs. ALFREDO ELLIS E LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Apoiado; 
muito bem. 

O SR. RuY BARBOSA - Foi o que ·o nobre Senador fez, quando 
em 1897 assignou a sua notavel declaração de voto. 

Os termos em que e1la é concebida são frizantes e cabaes.• Contra 
a doutrina d:a !SUSpensão das immunidades não tenho eu, em tanta 
cousa que tenho dit-o, não tenho eu ditto mais do que o nobre Senador 
naquellas duas linhas soube dizer. (Apoiacl.o-s.) 

Disse S. Ex. que, votando a )]linha emen·da favoravel ás immu-
nidades, já não esposava a sua antiga opinião porque se convencera 
- .são ws suas palavraa - de que ella esmaga e destróe -o Pod'er Legis-
lativo. _ 

·Si esta doutrina esmaga e destróe o Poder Legislativo, esta dou-
trina' é monstruosa, porque maior monstro não póde have1· no mundo 
que uma Constituição republicana onde o Poder Legislativo se acha 
esmagado e destruído. 
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O Poder Legisla ti vil é o grande poder •do Estado; é o poder quo 
elabora a lei, é o poder que julga o:s Presidentes e os dest'itue; é o 
poder que verifica as eleiçõe.s presidenciaes; é o poder que nomeia 
os membros da mais alta lVI·agistratura republicana; é o poder dos 
poderes; tem por limite unicamente os limites que a Constituição lhe 
traça e a Justiça, que é o inte1;p1·ete da Constitui;ção, lhe interpreta. 

VozEs- Muito •bem. 
O SR. RuY BARBOSA - Si este po:der póde .ser esmagado e destruido 

pela acção de .uma doutrina, essa doutrina é inqueationavelmente a 
mais monst:riuosa de todas as doutrinas possíveis. 

Agora - permitta-me o nobre Presidente do Senado - sustentar 
como S. E'x .. sustentou, que o .Congre.sso reunido em 1897, consignando 
na outorga do estado de sitio a Testl~icção das immunidades parla-
:tmmtares, confessou de facto que essa restricção não estava no texto 
constitucional, não é uma consequencia acertadamente deduzida das 
premissas. Não raras vezes .se vê o legislador obrigado a consignar nas 
leis disposições em que se formula uma doutrina já asEente na jlll'ÍS-
prudencia e reconhecida como existente nas leis fundamentaes, uni-
camente para cortar duvidas, dissipar controversias que até então 
sobre o assumpto se tenha dado. 
_ Foi exactamente isto o .que occorreu naquella occasião. Como 

houvesse duvida a respeito da interpretação constitucional, entendeu 
o Congresso que em materia de tal gravidade convinha cortal-·a, e 
por isso consignou a interpretação em um artigo da sua outorga de 
estad·o de sitio naqueUe tempo, ·de·clarand-o peremptoriamente que o· 
Governo não poderia .con:.si:derar suspensas as i'mmunida,des parla~ 
mentares. 

O SR. LE.OPOLDO DE BuLHÕEs - :E' uma disposição méramente 
declaratoria. 

O .SR. RuY BARBOSA - Quanto a mim, nunca variei nesta maneira 
de pensar. Todos sabem a minha attitude em relacão ao estado {le 

' sitio concedido ao Sr. Prudente de Moraes, pelo Co:r;gresso, em 1897. 
Estava eu em opposição ·áquelle Governo e, na manhã do dia em 
que aqui se tinha de votar o estado de :.sitio, appellou para mim um 
dos grarrdes orgãos de publicidade desta Capital, O Paiz, honrando"'rle 
até ·com a immerecida consideração de "evangeli.sta interprete consti-
tucional". 

Bem sabia eu o quanto perdia na estima de certo circulo repu-
blicano nessa popularidade a que tanto lig·am tão elevado apreço dei-
x~ndo de corresponder áquella .invocação, para me collocar, naquelle 
d:ra, ao la:do elo Governo que eu até então havia combatido. 

Sem nunca ter visitad'o o Sr. Dr. Prudente de Moraes, fil-•o no 
~ia 5 _de novembro, dia de festa .em minha casa, a qual se fe-chou 
l:I_?med:ratamente, para que não ficassem debaixo daquelle tecto sinão 
os sentimentoa luctuosos que haviam occorrido naqueUa manhã. 
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Impressionada pela gravidade daquelles acontecimentos, concedi 
o e3tado de sitio, rece: ando que se pudesse vêr em uma recusa, em 
uma oce:asião como aquella, expressão de radicalismo sy.stematico, 
antagonico aos meus sentimentos. Mas aqui, desta tribuna, deste logar, 
eu insisti para que f icas.sem feitas as Teservas necessarias na con-
cessão do estado de sitio, a respeito das immunidades parlamentares 
e, mais ta t·de, eu tive a honra de. comparecer perante o Supremo Tri-
bunal Federal com uma petição de habeas-corptu3 em favor de adver-
sario.s me:u.s, que eu cons:derava feridos em seus direitos pelo Governo 
- adversarios entre os quaes se achavam membros do ·Congresso nesta 
e na outra Casa, como os Srs. João .Cordeiro e Alcindo Guanabara·. 

Desta minha attitride res-ultou, immediatamente , a colera do 
Governo contra mim e o rompimento de •seus amigos commigo e a 
guerra · implacavel, dahi em diante, contra o meu nome. 

De maneira que sobre esse assumpto minha doutrina, graças a 
Deus, não variou. Não tenho nisso merito porque maior merecimento 
ha em ter sido por algum tempo victima do erro e saber repudial-o 
para abrir os braços á bôa doutrina. Foi o que V, Ex. fez naquella 
occasião e por isso eu o louvo 6Ínceramente. 

Mas no -dia em que o honrado PTesidente desta Casa, aqui, se 
declarava desarmado para reivindicar sua autoridade, para proteger 
os membros do Senado, para me va1eT a mim, Senador da Republica, 
enxovalhado por um accinte da Por cia, na oooasião, na mesma data, 
no mesmo womento em que aqui fallava S . Ex., dizendo-se dooaTmado 
para .salvar a honra do Congresso N•acional, batia eu ás portas do 
Supremo Tribunal F ederal, no qual a doutrina por mim expendida 
era exactamente a que eu havia desenvolvido per ante esta Casa. 

;g o Supremo Tribunal, em uma sentença de que não ha talvez 
exemplo, por sua solemnidaqe e uni-dade ( apoi;a,dos), me deu absoluta 
r azão e acudiu ao meu direito, v-aleu ao Congresso N acionai e salvou-
lhe essa honra que não se tinha salvado aqui. 

Essa -d~cisão ha de fazer época nos annaes jurídicos e na historia 
poli t i ca. do Brazil porque, nélla, nunca se poderá dizer que entrou b 
menor resquício de acção partidaria;; nella concorrer-am Juize-s ·de 
todas a·a tendencias políticas, de todas· as opiniões, de todas as liga-
ções de partido; nella se juntaram com os espíritos mais conhecidos 
pela tendencia liberal de suas decisões os espíritos mais ·conhecidos 
pelas tendencias conservadoras de suas decisões. E todos - dez votos 
contra um, num Tribunal onde só 11 votavam, onde só havia um 
impedido e um ausente - por dez votos contra um foi decidido que 
a Policia desta Capital violara os dü·eitos do Congres.Bo N acionai, 
violara as immunidoades parlamentares, vi1olara a Con~tituição da 
Republica e os seus actos encontraram na voz dos mais distinctos 
membroa daquelle areopago um clamor d'e indignação, uma paixão de 



verdade, uma vivaci.d;ade de sentimentos inflammados como nunca eu 
ha·vi,a ouvido resoar naquelle recinto. 

-Grande cou-sa é esta Justiça, que_ nos vale quando todas as cousas 
deste mundo vão, successivamente, de·aappa1·ecendo! 

Cada vez vou confirmando 'mais .que essa era realmente a joi-a 
da Constituição Hepublicana, como o é no regimen dos Estados Uni-
dos, donde para aqui a trouxemos - esslli g1'ande instituição do 
Supremo Tl'ibunal Federal, inacceasivel aos partidos, inaccessivel á 
politica, inaccessivel ás influencias d'a deso11dem, sem paixõe-s, sem 
mteresses, sem inclinações ·COl'l'uptiveis; essa grande instituição mode-
radora, limitadora, que cer-ca as outra,s instituições, como uma garan-
tia de todas. Mais de uma vez tem salvado ella, entre nôs, o regimen 
republicano e, agora, ainda, acaba de :aalval-o. 

O SR. ALFREDO ELLIS - E tambem a nossa dignidaide. 
O SR. RuY BARBOSA - Permi tta-me V. Ex., Sr. Presidente do 

Senado, desta tribuna exprimir os meus agra·decimentos aos veneran-
do.s magistrad~s, cuja voz .serena e oraculaT, soou hontem naquelle 
recinto, valendo~nos -a nós todos, reivindicando por nóa o que não 
tinha sido reivindJicado nesta Casa, salvando os d'ireitos do Congresso 
N acionai, que elle abandonara. 

In.felizmente, ,Sr. Presidente -do Senado, a Justiça não tem anuas. 
Quando suas de.ciaões não merecem respeito, quando a maioT das ma-
gestades deste regimen é assim violad·a, é a mais 'despl'ezada, é a mais 
insultada pelos poderes fortes; quando, hontem de tarde, pronunciava 
o Supremo Tribunal o seu julgado, concedendo-me habe.a.s-.corpws, -a 
mim e a todos os membros do Congresso N acionai, porque aquella 
Magistl'atura julgou dever ampliar os limites do meu requerimento; 
concedendo-me hwb.eas-corpus, a mim e a todos os membTos do Con-
gresso Nacional, para a liberdade que nos assiste de publicar em todia 
a imprensa os nossos ·discursos; já, esta manhã, a policia do Marechal 
Hermes invadiu o diTeito assim garantid·o,. apprehend~mdo toda a 
.edição do Imp,ar.dal, onde á sompr·a do habe<as.-o.D?'pus profel'ido na 
tarde de hontem, os diTectoTes e Tedactores daquella folha tinham-se 
animado a imprimir os meus discm·sos. 

· O Sr. Presi•dente - Previno á V. Ex. que a hora do expediente 
está esgotada.. 

O -SR. RuY BARBOSA - Requeiro · á V. Ex. a prorogação da hora. 
O Sr. Pre·sid:ent.e - Os senhores que approvam a prorogação da 

hora requerida pelo Sr. Ruy Barbosa, queiram levantal'-se. (Paus'lZI.) 
Foi approvada. Oontinúa com a palavra o honrado Senador. 
O SR. RuY BARBOSA - Dizei-une, Hrs. Senadores: não é um 

proposito assente de entrar em luta ·com a Justiça? Não é um conflicto 
aberto entre o Poder Executivo e o Supremo T:ribunal Federal? 

O SR .. ALFREDO ELLIS - Para elle o Supremo Tribunal· Fede:r,al 
i u·m appendice inutil. 
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O SR. RuY BARBQSA - .A.q.ui, senhores, aqui estão paginadas com 

todo.s , os carimbos da censur~;~ policial a-a folhas do lmparcval ,cuja 
edição foi hoj~ apprehendida. Uma por uma, to-das essas folhas apre-
sentam como podereis vêr (farei que ellas circulem pelas vossas mão•s), 
aprese~tam uma por uma, os ·vi.,stog assignados pelo delegado policial 
a -quem incumbem esses serviços. 

A. censura meticulosa exerceu-se em todas a-s -suas exigencias, por 
menos razoaveis que fossem. E'' preciso saber-se que não ha. nada mais 
singular do que esrta censura policial. Implica~se com os nomes, com 
pessoas, com as qualificações, com ·adjectivos . .Chamarem-me "bonito" 
é um crime contra a ordem publica neste momento. (Ris.os.) Si dizes-
sem que o nobre Presidente do Senado é um joven, o redactor incor-
reria em um risco immediato de cadeia. Porque nesta tena apenas 
a bondade dos amigos, a. sympathia de correligionarios me honraram 
com a qualificação de defensor das liberdades publicas, a censura, 
prompta em acudir á. mdem, á lioberdad.e e á, Republica, dos perigos 

·que ·a ameaçam, riscou e·sta.s palavras escand:alosas, para substituir 
simpleamente pelo "0 nome do dia". 

Si VV. EEx quizerem percorrer estas paginas (mostrtand.o as 
pagin-as do . "ImparciJal ) , nellas encontrarão cousas interessantes e, 
quem as puder guardar para ostentai-as alguns annos em um qua:dro, 
que bella idéa nos -darão dos tempos que hoje atravessamos! 

O certo é, porém, Sr. P msidente, que a censura .se exerceu em 
toda a sua extensão. Quand:o se tratou da parte do joTnal que se limi-
tava á impressão dq·s discursos parlamentares, o dir e•ctor daquelle 
diario se recusou a a-cceitar a censura, declarando que não podia se 
submetter a ella, vist-o como estav.a garantido pela ordem de habie.as-
corpU8, pouco antes concedida pelo Supremo Tribunal Fede-ral. 

Qual foi a .resposta? O confisco da edição, cujas folhas foram 
arrebatadas até da:s mãos dos populares que já as haviam comprado, 
sendo que agora, ás portas do Imparcial l'á se acha postado um secreta , 

, para impedir que no escriptorio daquelle orgão -d:e publicidade se 
venda algum exemplar a quem delle careça. De maneira. que a policia 
do Marechal Hermes negou execução e negou formalmente, aberta-
mente, execução ao lv.abeas-corptt'S, pelo qual foi concedido unanime-
mente pelo Supremo Tribunal Federal que os membros -do Congresso 

. N-acional teem o direito de publicar os seus discursos na imprensa. 
O SR. ALFREDo ELLIS --- E. nós somos os desordeiros contu-

mazes ... 
O SR. RuY BAR:&OSA - Digo eu agora a V. Ex., Sr. P.re.si-dente, 

que é excus_ado estarmos a b_ater ás portas _dos capitalistas europeu:s, 
quando aqm se reduz a J us·t1ça a esta condição desprezível. 

O . SR. ALFREDO ELLIS - A um farrapo. 
O SR. R uY BARBOSA - Logo que na Europa se saiba como se-

ha ele Sflber já hoje, por-q:ue hão de ·cercar-no·s no Rio de J a~eiro, ma,s 



o Brazil é maior, temos outros Tespiradouros, quando na Europa se 
souber que a Policia ·do Marechal Hermes desrespeitou um ha?eas-
co?·p~ts outorgado em beneficio .cJ:os membros do Congresso N ac1onal 
- notem bem VV. Exx. - para que tenham o direito de publicar 
·03 seus dÍscursos parlamentares, o dinheiro ha de fugiT deste paiz, 
como de um tenitorio empesta;do. Ninguem trará um vintem a este 
torrão ignoibil, e V. Ex., Sr. Presidente, não daria~ si fosse capitalista, 
residindo em qualque1: mercado europeu, si lhe fossem levar um 
prospecto ,de emprestimo em' favor de uma Nação cujo ·chefe desacata 
o mais augusto do.3 tribunaes e amordaça o Congresso N acionai. J-á 
estão expedidas, ao que se diz, ordens especiaes para que o Sr. EduaTdo 
M·acedo Soares e outros da redacção d'O lmpa1·cial sejam de novo 
recolhidos á cadeia, porque tiveram a audacia de confiar em uma sen-
tença do SupTemo Tribunal, porque tiveram a audacia de acreditar que, 
dando publicidade ao discur.so de um •Senador da Republica, gaTantido 
po.r uma sentença de liabíe•as-co1·pus, serviam melhor ao paiz do. que os 

. desclassri,ficados ao se-rviço ·da desidia official, cujas mãos criminosas 
perturbam as nossas instituições e desrespeita~ ·a todos os no.ssos 
direitos. . 

Chamo a attenção de V. Ex., Sr. Presidente do Senado, para o 
espectaculo que se está vendo. Não se o conhece na historia política de 
nenhum dos paizes deste mundo, dignos de tal nome. 

Pouco ha, o anno passado, era o Supremo Tri.bunal do Amazonas 
em peso quem comparecia ante o ·Supremo T~;t·ibunal Federal, impe-
trando uma ordem de lVabe'fu;ccorpu;s· ein defesa d:aquella Magistratura 
ameaçad·a pelo arbítrio do Governo do Estado; hoje, é o Congresso 
N acionai, porque o Congresso N acionai reside em cada um de nós. 
Não são as maiorias que realmente o corratituem moralmente; elle 
reside naquelles que defendem ;seus .direitos no ·Congresso N acionai. 

Todo -aquelle que não abdicar as suas prerogativas e do sei<J delle 
levanta1· a sua voz, todo aquelle que abraçado com a Corratituição, 
lembrar no paiz que a sua representação está sendo sacrificada, esse 
é aquelle .em cuja entida,de reside o Oongresso N acionai. EUe não 
reside naquelles que dos direitos :do Congresso iN acionai não f arem 
caso ahEolutamente nenhum, nem para o Teivindica1· ou para o defender, 
quando a Policia os ataca. 

E' a primeiTa vez que Senadores e :D.eputados, membros 
do Corpo Legislativo de uma grande Nação, se apresentam 
deante da Magistratura Judicial'ia para solicitar uma Ol'dem ·de habeas-
corpu-s, porque a Policia ·determinou que os ·discursos parlamentares 
não sejam publicados. 

li grande Magistratura Nacional intervém, a grande Magistratura 
N acionai julga, a grande Magistratura Nacional concede a ordem 
impetrada, e essa ordem é immediatamente desprezada, calcad·a aos 
pés ~lo3 agentes da •Policia ·do Esta.do, e dentro .do- Congresso N acio-
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nal não se levantam vozes, esse Congresso não se ergue, todo elle, em 
uma só massa, em uma só pessoa, em uma ·sÓ voz, para dizer ao Presi-
dente ·da Republioa que elle está commettendo um crime, que está 
rasga'll:do a Constituição, ·que está incorrendo nas leis de responsabi-
lidade ( apoi,ado$), nessa grande lei de responsabilidades, hoje redu-
zida, infelizmente, á mais miserand·a burla, de todas 'as nossas leis 
republicanas. , 

Clamo, Sr. PTesi.dente. Hei de clamar. Eu tinha d:i.to desta tri-
buna que, si o Supremo Tribunal Federal me recusasse a ordem de 
h-abea.s-corpv..<;, eu não voltaria maia ·ao Senado, emqUJanto subsistisse. 
o estado ·de sitio, porque não nasci, como negro, de senzala; nem me 
sujeito aos .caprichos de homem nenhum. 

Nasci livre, livre sou. Não -devo a liberdade a este regimen, já 
a tinha no outro e atra~s -de todos o.s regimens eu a conservarei á 
custa da minha vida, abandonando si fôr necessario até a terra de onde 
a liber-dade foi pmscripta, para tornar em busca de alguma outra, 
onde a liberdade exista, ao menos, para ·aquelles .que a merecerem. 

Tinh-a dito que não voltaria a esta tribuna si o Supremo Tribunal 
me recuzaase a ordem de habMS-oorpus. O :Supremo Tlribunal m'a 
concedeu. Tenho poT mim a autoridade suprema desta Magistratura, 
que, segundo 1l!lll pr.oloquio americano, é a voz viv-a da Constituição 
da Republica. Essa Magistratura está commigo. Não está commigo 
pela maioria dos seus membro.s; mas, eatá comm,igo, posso dizer, pela 
sua totalidade, por uma sentença quasi unanime. Essa sentença nos 
diz que o Presi,dente da Republica é um criminoso, que o Congresso 
N acionai é um abd·icatario, mas, não -obstante tudo isto, nós, membros 
do Congresso, nós, temos os nossos direitos garantidos pela decisão 
da Justiça. 

:Salve a Justiça viva a Justiça, no mei o dessa morte de tod-os 
e da lei . (Mu-ito bem..,· muito btem. PalrnJa.s no 1·ecinto e nas y:a.Veruas.) 

O Sr. Presidente - Está concluída a hora do expediente, por 
isso sou obrigad-o a não Tesponde1· hoje ·ao Sr. :Senador Ruy Barbosa 
as invectivas que S. Ex. aprouve dirigir á Mesa. Devo, porém, declarar 
ao illustre Sena:dor pela Bahia e ao Senado que, antes de chegar a 
esta ·Casa, me encontrei c-om o Sr. :Ministro' da Justiça, que me decla-
rou que esperava sómente ter conhecimento offici.al do accó.rdão do 
Supremo Tribunal para lhe daT -cumprimento. 

Neste ponto, pois, não teem absolutamente razão as accusações 
que S. Ex. acaba de articular conü·a o Governo. 

O .SR. RuY BARB-OSA - V. Ex. me ha de perdoar. 'A sentença do 
Supremo Tribunal era de notoriedade publica desde hontem de tarde. 
As folhas a .publicaram, o, Governo ·a soube por todos os telephones. 
E sta chicana nã-o fica bem á autoridade suprema do Estado deante 
de uma Magistratura como ê a do Supremo Tribunal Federal. 
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O Sr .. Presidie'nlte - Pa1·ece· que não ha ch-i.cana da parte do 
Governo em esperar o conhecimento dessa sentença, revestida das con-
dições indicadas pela propria lei. 

. O •SR. RuY BARBOSA - Os. casos de habcerm-corpus oo tornam exe-
cutaveis desde o momento em que é declarada a notoried:ado. 

SESSÃO OIE 9 DE MIA.IO 

O Sr. Ruy B~ribosa (*) - .Sr. Presidente, antes de mais nada, 
permittir-me.-ha .V . Ex. que comece, solicitando sua interV'enção, para 
que eu continue a receber o Diario do OongresS'O. Ha tres dias que não 
chega ás minhas mãos; tenho empregado o:a meios de que disponho 
para ter, por meio da folha ·da Oasa, conhecimento daquillo que me 
interessa, como membro desta Assembléa. 

O Sr. Presild·e•n,te- Vão ser toma-das immediatamente -as provi-
dencias que V. Ex. reclama. · 

O SR. RuY BARBOSA - Tienho usado, como posso, do telephone; 
ma-s o telephone em minha casa anda constantemente perturbado pela 
intervenção da Policia, que não me deixa ouvir, não me deixa com. 
municar. And'a á procura dos documentos de minha chefia de conspi-
ração, que, segundo o honrado Senador pelo Amazonas, estão em meu 
poder, guar,dados ·por mim. 

Não tem sido sem prejuizo, Sr. Presidente, que o Drixvrio do Co'TIJ-
gresso tem deixado estes dias de me ser entregue. Comprehende V. Ex._ 
que na obrigação em que estou de acompanhar com especial cuidado 
as circumstancias do actual momento, pela responsabilidade que corre 
por minha conta, necessito saber, á primeira h01·-a, -quaes são as inten-
ções do Govierno : si pemitte -que nós existamos, si a•caiS·O C1á licença 
par a que o Congresso abra as suas sessões nesse dia, si estas portas 
estarão fechadas ; si, emfim, esta apparencia grosseira de Governo 
pelo Congresso aind·a continúa a existir no paiz. 

Disse V. Ex. outro dia; Sr. P residente, que a sua autoridade, o 
poder da Mesa, quanto aos .debates desta Ca·3a, se estende sómente ao 
Diario do Congresso . "Isto posto - são :as palavras com que V . Ex. 
respondeu ao illustre Senador por Goyaz, - direi ao illustre Senador 
por Goyaz que o poder da Mesa, quanto ao debate desta Casa, ·se 
extende sómente até •ao Diario do Congresso ." 

E' um engano em que está o nobre Presidente do Senadv. Nem 
até ahi vae o poder da Mesa do !Sen ado. Tendo eu autorizad-o hontem 
á redacção da Epoca a receber na Imprensa N acionai provas do meu 

( • ) Este dhsour.so, porQif-er·ido na bora oo <!XI>ed•iente, nã<> foi revis to 'PC1<> ora(! o r. 
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discurso, confol'me o uso estabelecido nesta Casa, autorizado pela 
pratiea habitual de todos os tempos, ·aproveitada por mim, por V. Ex. 
e por todDs <>s membros desta assembléa, não conseguiu receber aquelle 
jornal as provas do meu discurso, dizendo·se-lhe alli que não 'lh'as 
davam, porque isso era prohibido por Drdem do Sr. ·Ministro da 
Justiça. · 

V <>U lêr .a V. Ex. a carta que neste mDmento me acaba de chegar 
ág mãos, firmada pela administDação, ou l'edacção da Epoca. "Accuso, 
apadecido, o recebimento da autorização que V. Ex. teve a bonda·de 
de transmittir á redacção do Diario OfficiaL afim de serem fornecicLas 
á EpQM provas do discurso ~or V. Ex. pronunciado hoje no Senado. 

Devo fazer saber a V. Ex. que o .secretario desse orgão, ou qual-
quer outra pessoa por elle, recusou peremptoriamente fornecer as allu-
didas provas, dando como motivo a pnohibição terminante emanada do 
Governo." De sorte que, agora, para podermos fornecer a varios jor-
naes desta cidade as provas dos discursos, temos, não que usar o esta-
belecido pelo nosso direito, pela praxe immemorial desta Casa, mas 
de nos .dirigir ao Ministro da Justiça, autoridade, portanto, incon-
testavelmente, que fioa a este respeit<> em situação superior á Mesa. 
do Senado. 

Por esse caminho, onde vamos de fóz em fóra, não tardará muito. 
que, ao lado de V. Ex. mesmo e dos dignos .Secretarios, seja collocada 
uma sentinella, agente d·a censura policial <>u judicial, para dirigir· 
os seus movimentos, presidir á ordem ' .dos trabalhos e determinar a·. 
nossa ordem do dia. 

São cousas espantosas, enormid;ades fanta·ati1cas, desatinos sem 
nome, sem pés nem cabeça. Parece que estamos em um manicomior 
entre loucos . .. 

O SR. ALFREDO ELLIS - E' verdade. 
O .SR. RuY BARBOSA- ... em que todo cuidado é pouco da parte· 

de cada_ um de nós para evitar o desgosto de se suppôr e-stal' dirigindo. 
a pessoa dotada da razão, e se vê de repente a fallar com um sujeitO> 
della inteiram~nte privad<>. 

V. Ex. sabe o que acontece nos asylos de 'alienados. Quantas vezes 
não se senta uma visita ao lado de um louco, cujas maneiras de falla1~· 
parece indicio certo :de um homem de razãD, mas que, ·de um momento. 
para outro, nos surprehende com um desatino consummado. Agora, 
neste manicornio nosso, nem ha dessas illusões, porque as · loucura& 
são tanta·a que :a gente vive a tropeçar nellas, Teunidas umas ás ·outras 
de enfiada, e um homem ·Como eu, com pouco gosto ho·je para estas· 
cousas, se vê obriga:do, todos os dias, a estar occupando , á tribuna, nãD, 
para ·discutir assumptos de <>r.dem .superior, ma·a para vir denunciar 
estes symptomas de uma molestia profunda, adeantada, que está amea-
çando, ou antes, solapandD o. paiz na sua subsiatencia cerebTal. 

Os homens de Estado aboliram de si mesmo todas as acções de' 
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hom --senso, decencia, ·de curioalidade indispenaavel a qualquer creatura 
humana, quando nas relações da vid:a particular, quanto mais nas altas 
posições da vida publica e na direcção do.s negocias de Eatado .. 

Consinta-me V. Ex., Sr. Presiã:ente, que, aproveitando a minha 
estada na tribuna, antes de passar a outro assumpto, que com espe-
cialid.ade me chamou a ella, eu me utilizo desta oocasião para respon-
der ás aggressões insistentes, ás falsa'S versões insistentemente .espa-
lhadas, nas quaes, aliás, por uma intriga politica ·de caracter mais que 
t:vansparente, .se buaca associar a minha humilde individualidade á 
attitude politica ultimamente assumida pelo Estado de S. Paulo, donde 
ha poucos dias acabo de chegar. 

Senhores, é _preciso 1·estabelecer a verdade que, aliás, já devia 
estar restabelecida pelas categoricas declarações ha dias feitas desta 
tribuna pelo honrado rep1·esentante de S. Paulo, cujo nome peço licença 
para declinar, o Sr. Adolpho Gordo. 

O SR. ALFREDO ELLIS - Apoiado. 
O SR. RuY BARBOSA - Devo, porém, reforçar com a minha affir-

mativa igualmente oategorica essa veracíssima affirmativa. 
Da minha parte não houve .contacto algum com o movimento polí-

tico do qual 1·esultou a situação actual da política de .S. Paulo. Desde 
que ·áquelle Estado cheguei nenhuma participação tive nos mo·vimentos 
ou relações políticas com os homens ·de S. Paulo. Vi·aitado pelo. illustre 
Vice-üovernador do Estado em pessoa, e poT seus Ministros, limitei-me 
a retribuir a cortezia da visita de méra civilidade, ·.durante o resto 
do tempo em que me conservei em S. Paulo, cultiv·ando apenas minha·a 
relações particulares, longe inteiramente de qualquer movimento polí-
tico, pensando apenas em 'buscar um pouco de 1·epouso para o meu 
organismo fatigado de tão longo trahalho. 

Na visita do Sr. Galeão Carvalhal a mim, quando chegou á Capi-
tal ·de S. Paulo, não houve mais do que o mais natural dos factos 
entre duas pessoas não só ligadas pelas mais estTeitas. l'elações parti-
culares, mas pelas relações não menos e.streita·a -de pertencerem ao 
mesmo partido. 

Entre mim e S. Ex. não houve troca de outras idéas, sinão as 
que já nos eram communs, tendo o nobre Deputado por S. Paulo me 
communicado haver sido convidado para comparecer á reunião do 
Partido Republicano Paulista. Abundei com elle na idéa natural de 
que .S. Ex. não se devia furtar a esse convite, n·ada. mais. 

Mas, senhores, escusam querer amesquinhar os grandes factos 
políticos da actualidade. Procedendo como procedeu, não fez o Governo 
e a política de .S. Paulo ~>inão attender ás exigencias imperiosas dos 
interesses paulistas . .. 

O SR. ALFREDO ELLIS - Apoia.do. 
O SR. RuY BARBOSA - ... e ás solicitações não menos prementes 

do povo de S. Paulo. 
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O SR. ALFREDO ELLIS - Muito bem! 
O •SR. RuY BARBOSA - Alli, naquelle Estado, no meio daquella 

população culta e civilizada, não ha para com a actualidade e para 
com o Governo que nos desgraça, não ha senão um sentimento geral 
de animadversão e repulsa. 

O SR. ÂLFREDO ELLIS - Apoiado; de horror. 
O SR. RuY BARBOSA - Essa é, quasi que se póde dizer, sem exce-

pção, a situação do espirito do povo ·de .S. P·aulo. · 
O SR. ALFREDO ELLIS - E' o sentimento unanime do povo pau-

lista. 
O SR. RuY BARBOSA - O horror ao Governo Marechalicio, ao 

Governo Hermes, ao Governo militar enche todo aquelle vasto terri-
torio de-ilenvolvido por uma fund·a cultura, e só termina onde os lÍmites 
desse territorio terminam. 

O SR. ALFREDO ELLIS - Muito bem! 
O SR. RuY BARBOSA - Quando, porém, não fosse mais que bas-

tante, para explicar o procedimento de S. Paulo, a obediencia que 
todo e qualquer Governo é obrigado a manter para com o povo de 
que ·depende, ahi estariam os interesses economicos e financeiros da-
1uelle Estado impondo-lhe a necessidade abaoluta de não pactuar com 
medidas como a do sitio actual, que não tem o menor fundamento no 
jnteresse publico, apoiando~se unicamente em paixões ·de ordem parti-
cular, de caracter pessoal. .. 

O SR. ALFREDO ELLIS - Em odioso descredito. 
O SR. RuY BARBOSA- ... em odioso descredito, ruina e miseria ... 
O ·SR. ALFREDO ELLIS - E' uma vergonha. 
O .SR. RuY BARBOSA - ... a todo eate paiz, em todas as manifes-

tações da sua actividade. 
O SR. ALFREDO ELLIS - Muito bem! 
O SR. RuY BARBOSA - .Sabe o Governo de S. Paulo, sabe a a·dmÍ-

nistração de S. Paulo, sabe a política de S. Paulo que, emquanto per-
durar este sitio, o B-razil não póde contar nos mer.cados estrangeiros 
com o concurso de credito essencial ao desenvolvimento não só de •ileu 
commercio e de suas industrias, mas tambem dos processos financeiros 
de ca·da um dos Governoa em que se divide o Brazil. 

Ainda os mais úcos desses Estados, como o de S. Paulo, ainda 
aquelles cuja prosperidade é mais incontestavel e cujas finanças, cuja 
administração melhor organizada·a se acham, ainda esses Estados 
sabem, pelas communicações dos seus agentes financeiros nos mercados 
europeus, que esses se recu·aam, em absoluto, a entrar em qualquer 
·ordem para a conclusão de qualquer negocio financeiro, emquanto o 
Brazil estiver mostrando, pela perduração do estado de sitio, que é um 
paiz sem leis, governado pela vontade e pelo arbítrio dos homens que 
se apoderaram do poder e o occupam. 

Eis, portanto, Sr. Preaidente, como se explica natmalmente a 
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attitude actual do Governo de S. Paulo. Obede~e aos sentimentos 
geráes do povo paulista e ás necessidades da sua conservação, do seu 
desenvolvimento, do seu renome, d~ · sua administração e das' suas 
finanças. · · · 

O .SR. ALFREDO ELLIS - P1·ocurando evitar a fallencia do regimen. 
O SR. RuY BARBOSA- Passo agora, Sr. Presidente, a me occupar 

com um dos topicos do discurso de V . Ex., relativo á minha pessoa, , 
de que me tinha escapado quan·do hontem occupei a tribuna. Refiro-me 
áquelle em que o nobre :Senador se pronunciou nestes termos: "Affirmo 
ao Senado e ·á N açãu, soh minha palavra de honra, que ouvi do 
Sr. Marechal Hermes, Presidente da Republica, logo após a decretação 
do estado de sitio, que não pretendia mandar effectuar ·a prisão de 
nenhum dos Srs . .Congressistas. Foi, pois, uma aleivosia, uma falsi-
dade a versão que levaram ao Sr. Ruy Barbosa. ;Nem elle nem nenhum 
dos mçmbros do ;Sena-do ou da Camara dos· Srs. Deputados estiveram 
·sob ameaça de pri·são." 

Ninguem nesta Casa ou fóra della, Sr. Presidente ·do Senado, 
duvidaria ou teria motivo para duvidar de uma affirmativa de V . Ex., 
ainda mesmo não apoiad·a na ·sua palavra de honra, quanto mais por 
ella corroborada. Ninguem põe em duvid•a que o Marechal Presidente, 
logo após a decretação do estado de sitio, houvesse ·declarado a V . Ex. 
estar resolvido a não usar de medida:s extraord:inarias, a não considerar 
suspensas as garantias de nenhum dos membros do Congresso N acionai. 

O .SR. ALFREDO ELLIS - As promessas, porém, do Marechal aão 
muito perigosas. 

O SR. RuY BARBOSA - Mas·· as promessas do Marechal , não· só- · 
. -mente são perigosas, como, por um azar terrivel de toda .a sua vida 

administrativa, tem acontecido que acabam ·sempre pelo contrario d:O 
que asseguram. 

Tornou-se isso proverbial no Brazil entre os seus proprios amigos. 
Quando elles, a purida.de, tro·cam conve1·sas particulares, nos dão a 
honra de manifestar -sem disfarces o seu pensamento, o seu juizo intimo 
ace11ca da psychologia do inclyto Mareclral. Tornou-se pToverbial no 
Brazii que palavra dada pelo Marechal é palavra descumprida; que, 
em fazendo elle uma promessa, deve-se acautelar aquelle a quem a 
promessa foi feita, na certeza de que o que lhe vae suc·ceder será o 
contrario do que lhe fo-i promettido. 

Faltam por acaso o·s exemplos indignos, extraOl'dinarios, inequí-
vocos desta lesão moral, desta propensão doentia, deste habito invete-
rado e incuravel de não usar da palavra sinão para faltar a ella? 
Faltam, Sr. Presidente? 

Não quero debulhar agora um longo rosario; mas basta recordar, 
por exemplo, o facto do Estado ·do Rio de Janeiro, no qual o nobre 
Presidente da RepU:blica entreteve o seu amigo privado e compadre 
até a vespera do ultimo dia, na certeza de que estava com elle, que o 
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havia de sustentar, e que a situação do Estado do Rio de Janeiro 
ser~lhe-hia favoravel e aos interesses dos seus amigos. Oom estas .segu-
ranças esteve o homem, depois recompensado com altas oposições na 
Policia e no proprio Governo do Marechal, fichas de consolação, por 
decepções tão amargas, quando repentinamente viu transformada em 
tudo e por tudo a situação poliüca ·do seu Esta:d:o e galardoados aquel-
les que combatiam 0'3 seus desejos. 

Em Pernambuco ·deu-se exactamente a mesma cousa. Ao Sr. Ros·a 
e .Silva . prometteu o Marechal Hermes, cqm todas as solemnidades da 
sua posição, o apoio leal de um amigo inquebrantavel na sua fideli-
dade, firmando essa pràmes·aa, até sob juramento assegurado por um 
compromisso ·de um tiro na cabeça. . . de si mesmo, si elle a·caso não 
se tornasse uma realidade, e todos nós sabemos o que aconteceu em 
Pernambuco, qual foi a ·aorte que coube ao Sr. Rosa e Silva. Ninguem 
ignora que, da noite para o dia, a situação .política de Pernambuco 
se transformou completamente, apezar· de solemnissima promessa do 
Mareohal. 

O SR. ALFREDO ELLIS - E o tiro não sahiu. 
O 1SR. RuY BARBOSA - E o tiro, por feli,cidade delle, não lhe fÕi 

em procura dos miolos. O tiro não passou ·por esse formidavel logro, 
e o Sr. Rosa e Silva viu fugir-lhe da'3 mãos a situação política de Per-
nambuco. 

Mais grave, porém, do que todos estes factos ahi temos, com a 
amnistia, compromisso rig01·osamente sagrado ... 

O SR. ÂLFREDO ELLIS - Apoiado. · 
O SR. RUY BARBOSA - .. . firmado pelo Presidente da Republica 

que ancio.samente acompanhava o curao das deliber ações áeerca dessa 
medida no Congresso N a·cional, que a solicitou e que a esperou como 
solução do seu Governo, que a mandou offerecer á bordo por uma alta 
patente da Armada aos marinheiros insurgentes e que conseguiu de-
bellar a revolta induzindo essea homens a arriar as armas e a não 
bombardeiar a ciçlade. Aoceito o .compromisso, sellado com a honra 
do .Congresso Naóonal e do Presidente da Republica ... 

O SR. ALFREDO ELLIS - Apoia:do. 
O SR. RuY BARBOSA - . .. sellado ainda com esta cÍl'cumstancia 

extraol'dinaria, que lhe centuplicava a solemnidade, foi o mais violento, 
procedeu do modo · mais barbaro e sangui.nario, acabando pela truci-
dação daquelles que tinham acreditado na palavra do PTesidente e do 
Congresso -N acionai. 

Ora, sendo assim, .Sr. Presidente do .Senado, releve-me V . Ex. 
qve, tambem, com a minha franqueza habitual, lhe .diga aquillo que 
nem todos teem franqueza de dizer, mas que quasi todos na intimi-
dade, mesmo entre os amigos do Marechal, confessam urra aos outroil, 
que na palavra do Marechal ninguem póde acreditar. 
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O SR. ÁLFREDO: ELLIS - E para prova ahi está o seu Governo 
que elle prometteu fazer o mais civil. 

O SR. RuY BARBOSA - Bem. Não ha duvida nimhmp.a. Logo após 
a declaração do estado de sitio, o Marechal estaria em disposição 
assente de não me prender a mim, nem a outros membros do Congresso; 
mas, circumstancias posteriores, influerrcias posteriol'es, interesses pos-
teriores, fizeram variar es·aa disposição. 

Porque o certo ré ·que variou. E posso asseveTar a V. Ex. a verdade 
abs0luta desse facto; elle foi communica·do a um representante estran-
geiro, ao l'epresentante de um dos nossos grandea visinhos que o com-
municou, positivamente, a um dos membros da Camara dos Deputados, 
de quem eu ouvi o asserto, firmado e com a palavra a ·que não se póde 
negar credito, desse illustre .diplomata eatrangeiro. 

O SR. PINHEIRO MACHADO - tContinuo a affirmar a V. Ex. que 
essa noti'Cia é inteiramente falsa. Até o momento em que V. Ex. julgou 
dever retirar-se desta Capital, o Sr. Presidente da &publica não variou 
na sua deliberação·. Não sei eomo esse alto representante estrangeiro, 
a .que V . Ex. se refere, ·se julgou autorizado a dar informação tal. 

Mas eu tenho o direito de ser ame-ditado por V. Ex., affirmando, 
como o faço, com a maior · sinceridade, que nunca o Marechal tergiver-
sou nesse ponto. Nunca ! 

O SR. RuY BARBOSA- Não me queira collocar o nobre Presidente 
do Senado na sit11a:ção de, para negar credito ao Mare0hal, negar 
credito á palavra de V . Ex. Não o faço, e não é disso que se trata. 
O honrado Senador está ·convencido -e isso declaTei ·desde o principio 
- de que o Marechal não variou ne·asa disposição ; todas as circumstan-
cias ·chegadas ao seu conhecimento concorrem em o manter na per-
suasão em que até agora se acha. Mas V. Ex. ha de me permittir que 
admitta a possibilidade de que essa vaTiação se tenha dado sem que 
ao conhecimento de V. Ex. tenha chegado. Não .seria a primeira vez 
- supponho eu - que isao acontecesse ; e muito feliz se póde consi-
derar V. Ex. 

V. Ex. comprehende: sua pessoa, sua palavra, estão fóra de ques-
tão; mas eu .argumento com elementos comprobatorios de que essa -
declaração foi feita a um membro da Camara dos Deputados, pesaoa 
cuja veracidade não se póde contestar e a quem esse representante 
de 11;ma grande nação estrangeira decll).rou ter recebido a communi-
cação de que o Governo Brazileiro não reconhecia as immunid•ades 
parlamentares durante o estado de sitio. 

O SR. PRESIDENTE- V . Ex. teve informação indirecta.; eu faço a 
asseveração, com ·dado·a e inforrn!ações .diTectas, obtidas do· proprio 
Marechal Hermes. Permitta tambem adarar um ponto historico, a 
que V . Ex. fez referencia, ha momentos. 

O Sr. Marechal, sobre a questão do Estado do Rio, jámais variou 

I 
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no ponto de vista em que se collocou e que deu em resultado a solução 
fi,nal. 

Acha-se presente no Senado o ,Sr. 1Senador Nilo Peçanha, que 
póde dar testemunho de-ate facto .porque era interessado nelle. 

O SR. NILO PEÇANHA - Ao sahir do Rio de Janeiro conheci a 
opinião de .S. Ex. pela vel'ldade das urna~. Retirei-me depois para a 
minha fazenda, onde ainda recebi out1·as noticias no mesmo sentido. 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex. era P·residente da Re·publica e teve 
commpnicação <>u procurou ter do Marechal Hermes. 

O SR. NILO PEÇANHA - Tive communicação directa de S. Ex. 
O SR. PRESIDENTE - Teve communicação direct.a de H. Ex . e da 

minha parte por telegramma. 
O S.R. RuY BARBOSA - Comprehende V. Ex. que a allusão .ao 

caso do Rio de Janeiro não entrou aqui sinão accidentalmente, como 
poderia ter entrado o caso do Sr. Rosa e Silva em Pernambuco e 
infinitos outros. E' a reputação feita no paiz pelo Marechal Hermes 
quanto á fallibilidade das suas promessas. 

Vê, _portanto, V. Ex. que partimos de pontos oppostos. O terr~no 
em que V. Ex. se considera mais bem firmado, pela ·confianC}a <ia ·sua 
amizade pel<> Presidente .da Republica, é o terreno em que nós outro•a, 
e o paiz em geral, menos nos asseguramos. -

Não discuto intenções; ·discuto factos. Foi o Sr. Rosa e Silva que 
desta tribuna fez a narração incrível das longas promesaas do Mare-
chal, das seguranças dadas á •sua amiza·de pelo P.re.sidente da Repu-
bli:ca e da série espantosa de violações dessa·3 promessas em que o Mare-
chal, por fim, acabou desilluodindo. 

E quem era o .Sr. Rosa e Silva? Era um dos sustentáculos mais 
fortes da eleição do Marechal, um daquelles que contribuiram para 
a sua escolha e que tinham direito.s os mais incontestaveis á suoa segu-
rança e fidelidade. 

Mas, passo adeapte. Nao toquei neste assumpto sinão paTa demon-
strar que a allegaçao ·da palavra, em que V. Ex. se apoiava, do .Chefe 
do Esta;do, neste assumpto, não constituía, aos no3sos olhos, a mesma 
prova que nos olhos de V. Ex. constituía. 

E senhore·s, a ·cÍl,cumstan:cia na política actual, toda a vez que o 
Governo se dispõe a sahir da lei, a. commetter um attentado maioT, 
a dar um grande golpe, a elle se adeanta a ·sua imprensa, preparando 
o terreno com a definiçã<> das doutrinas que .devem dahi a pouco servir 
de justificação e apologia aos seus actos. 

O •SR. ALFREDO ELLIS - Para a incubacão. 
O SR. RuY BARBOSA - Exactamente. Ne'ste período de incubação 

se percebia que estavamos entrando, quando a imprensa :hermista nesta 
cidade começou, alto e bom ·som, a declarar que as immunidades par-
lamentares não perduravam no e-atado de sitio, que o Gove11no não 
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_podia nem devia ~ustental-·as, que cons~ituia u;m privilegio odioso, 
antipathica ao regimen a sua conservaçao; e explicavam que va,rios 
prece'dentes ~xistiam, que . o cami~ho estava franco áo Governo para 
neste as·sumpto proceder hvremente como e~tendesse. 

Pois então a que vinha esta propaganda, a que vinha, em uma 
occasião tão grave na qual DS aBsumptos só podiam ter cabimento nos 
escriptos de uma folha de combate? A g_ue vinha es~a discu&são ~e 
dü·eito constitucional sinão porque o Governo estava d1sposto a appli-
car essa doutrina? 

Quero passar o outro assumpto, Sr. Presidente, mais .sério, mais 
importante, não pessoal a mim como este o é. 

Quando o nobre Presidente do Senado h.ontem julgDu Tesponder á 
indignação aqui ;manifestada por mim contl'a o procedimento do Go-
verno, diante da decisão do Supremo Tribunal FedeTal, declaTando 
ter estado com o Ministro da Justiça, de haver-lhe elle dito que aguar-
dava conhecimento Dfficial do facto para Tespeitar a. ·d?1cisão da Jua-
tiça, atrevi-me a dar a V. Ex. um aparte, qualificando esta excusa 
ministerial com o nDme de chieana. O qualificativo não agradou ao 
nob1·e Presidente do Senado, mas, permitta-me o nobre Pre\Sidente do 
Sena·do, que com a · minha franqueza, 1he diga : usei desS>e qualificativo 
porque o aeto não podia merecer outro, e vou provar. 

Senhores, o nobre Ministro da Justiça é um professor de direito ... 
O SR. ALFREDO ELLÍS - Professor de direito constitucional na 

Faculdade de .S. Paulo. 
O SR. RuY BARBOSA - . .. de direito constitucional, não deve . ter 

limitado os seus eonhecimentos jurídicos ao direito constituciDnal. E' 
um jurista, advogado e o direito em todos os seus ramos lhe deve 
ser familiar. Pois bem, S . Ex. não póde ignorar a praxe . do h;abeas-
corpw, as suas consequenciaJS, a relação que elle estabelece entre ã 
Justiça e todo aquelle ·de quem depende a execução dessa ordem. 

, , A lei brazileira não reconhece necessidade nenhuma dessa com-
municação especial e directa 'entre o Tribunal que concede um habeas-
corpus e a autoridade administrativa ou policial cujos actos attentaram 
contra O d~reito a que O h.ab.eJ,M-C.Orpu.s acode. 

São habitos de cortezia, praxe de alta deferencia eatabelecidoll 
pelo uso, mas que não bbrigam o juiz, tanto assim, Sr. Presidente, 
que, quando se trata de prisões, isto ·é, das medidas mal.s sérias contra 
a libe:rdade individual, manda a lei que o Juiz se dirija directamente 
a.o <Carcereiro, para que elle faça comparecer perante o· magistrado 
o paciente em favor do quem se impetra o habeas-c'Orpu.s. A Justiça 
abre directamente as _portas da prisão, franquea .directamente o cami-
nho do paciente da prisão ao auditório judicial. 

Não havia necessidade nenhuma, portanto, da communicação offi-
cial que o Sr. Ministro da Justiça ·aind'a agora esnera pa-fa dar obe-
diencia á decisão do nosso grande Tribunal. . O habefis:corpws eta de 
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notoriedade e, em materia de habe.as-co1·pu.s, a notoried•ade basta para 
que se possa e se deva <Jbservar a execução. Si quizerem esta·belecer 
para os casos de habeJO..s-corpus as praxes ·ordinaDiaa das nossas papela-
d~s,_ os :'ex~n:tes do nosso systema de administração e de policia, os 
direitos md1v1duaes serão francamente compromettido·a e sacrificados, 
burlando-se inteiramente a medida ·que a lei quiz assegurar a todos, 
na instituição do habeas-corpu.s. 

M-as, senhores, essa Poli<Cia, que presume saber ·o que se passa 
dentro dq meu ·qua.rto, nã:o sabe o qu:e .se passa em uma sessão publica 
do Supremo Tribunal Federal~ São manhas antig3JS do Governo bra-
zileiro, sempre recalcitrante em obedecer á Justiça, sempre difficil 
em acudir ao freio da lei e dos julgados. 

Nos Estados Unidos é de outro modo que se procede. Quando, 
em 1894, tendo-se votado o imposto sobre a renda, que importava para 
o thesouro nacional uma receita de milhões, de dezenas de milhões, 
contra elle reclamaram cida-dão•a americanos e venceram a demanda 
no Supremo Tll'ibunal Ferleral. Be:rp. que a decisão fosse pronunciada 
unicamente em favor de um reclamante, o Govei'DO americano €e 
apressou não só em obedecer á sentença, na parte relativa ao recla-
mante vencedor, mas, ainda, em mandar restituir a todos os outros 
contribuintes o que já se havia recolhido. 

A lei considerava então inconatitucional a importancia dos impos-
tos com que já haviam entrado. 

O SR. ALFREDO ELLIS - Aqui não pagam nem os juros das 
.ap·olices. 

O SR. RuY BARBOSA - Os Governos de bôa fé, que não estão habi-
tuados á chicana, procedem como acabei de demonstrar. 

Mas quer V . Ex.,. Sr. Presidente, vêr como a chicana por mini 
qualificada de tal se tornou clara e monstruosa nease caso~ Vo11: 
.mostr.al-o. Notificação off~cial teve o Governo desde que o Procurador 
Geral da Republica, p1·esente ás deliberações do Tribunal e nellas 
parte, assistiu aos votos, assiatiu ao julgamento e delle tem pleno 
conhecimento. 

O orgão do Ministerio Publico é o meio de communi~ação entre 
o Estado e os Tribunaes. Quando · a Fazenda é condemnada em um 
pleito de qualquer natureza, não se vae intimar especialmente o Minis-
tro ou as ·autoridades fiacaes ou o Inspector do Thesouro. As notifi-
cações feitas ao representante da Fazenda Publica no Tribunal, que 
acompanha o pleito de começo até o seu termo, estabelecem o conhe-
cimento legal exigido para que a parte condemnada se considere sciente. 
Logo) conhecímento official tinha o Governo do habe:as-corp~, ante-

··hontem p:çoferido no Supremo 'l'ribu_?.al Federal, e não tinha sómente 
por i$o, Sr. Presi.dente; aqui está o D'UL1~io Off'i.ci(Ü de hontem que na 
sua pagina n . 5. 860, diz sob o titulo: 
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"Habea.s-corpus 

N. 3. 536 - Capital Federal - ' Relator, o Sr. :Ministro Oliveira 
Ribeiro; impetrante e pa·ciente, o Sr. Senador R~y Barbosa. - Não 
passando a pTel:i.minar de não se conhecer do ped1do, contra os voto! 
dos :Srs. Ministros Gódofredo CunlYa, Pedro Mibielli e Coelho e Cam-
pos, Je meritis foi conced:úda a oTdem impetr ada, contra o voto do 
Sr. Ministro Godofredo Cunha. 

· Impedido, o Sr. Ministro "Amaro Cavalcanti." 
Ora, o D1,ario Official, si não tem o prestimo de ser o orgão espii-

cial da publicidade official, não .sei para .que existe. Por meio do 
Diario Official oo estabelece a public1Hade mediante a qual todos nó.s 
temos conhecimento da lei e a ella somos obrigados a obedecer. · 

Na manhã de hontem o Diario Official annunciava ao paiz que 
na vespel'a o Sup·remo 'Tri'bunal Federal, contra um só voto dentre 
todoo os seus membros, havia concedido o hab~a:s-o.orpus .impetrado. 

Mas não é t:u-do, Sr. Presidente. Sciente já pelo Procurador Geral 
da Republica e aind·a: pela publicação do Dia1·io Off~oia;l, o Governo 
e o Ministro da Justiça receberam da decisão do Supremo Tribunal' 
Federal sciencia ainda mais directa, ainda mais positiva, ainda mais 
insophismavel. 

Tendo a redacção do Imparcial, firmada no habeas-c.orpus de 
ante-hontem, requerido h ontem ao illustre Juiz Seccional deste Distri-
cto, Sr. Pires e Albuquerque, insigne magistrado, cuja respeitabilidade 
todos acatam (apoiados), uni manda-do de manutenção, foi-lhe conce-
dida essa medida assecuratoria. Os officiaes de Justiça, com a ordem 
judicial, se postaram na typograpliia daquella folha, aguardando og 
agentes da policia ·da cidade. A elles apresentaram esta noite a notifi-
cação do acto judiciario duplo, porque nelle então ao julgado supremo 
se addicionava um mandato executaria do Juiz territorial. E a Policia 
se recusou terminantemente a obedecer-lhe, e apprehendendo alli mesmo 
a edição nos proprios prélos, conduziu-a, arrebatou-a para os depo-
sito•s policiaes. . 

O SR . .ALFREDO ELLIS - No Paraguay não fariam 'melhor. 
O SR. RuY BARBOSA - No Paraguay, nem Hondm·as, nem na 

cost·a da Africa, em parte alguma onde haja vestígios -de civilização. 
O SR. ALFREDO ELLIS - E devemos ter orgu1ho de ser brazi-

leíros? 
O SR. RuY BARBOSA - Um paiz que se suja com miserias desta 

ordem bem merece as tremendas e atrozes palavra.-3 daquelle padre alie-
mão, de que;m aind-a ha poucos dias nos fallava um telegramina, o qual 
em u:n:a de suas predicaf! disse que o Brazil era uma Taça morta e 
um pa1z perdido, que não tinha nem com que -comprar sabão para lavar 
as suas immundicies. 

O SR. ALFREDO ELLIS - Ma·s raspado elle está. 
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O .SR. RuY BAROOSA - Bem, Sr. P .residente, nesse mandad"o de 
manutenção havia uma clausula comminatoria impondo a _Fazenda 
Publica uma pena de 50 contos por dia de interrupção na circulação 
da folha de que se tratava. E' mais um elemento que se junt·a aog 
outros para as Tea-ponsabilidades em que está incorrendo gravemente 
a Fazenda Publica por obra do6 seus Ministros, dos seus administra-
dores e dos políticos .que hoje a estão gerindo. Isso é indifferente! 
50 contos por dia, para um Thesom'O rico como o nosso ... 

O SR. ÁLFREDO ELLIS- Pobre Tfuesouro! 
O .SR. RuY BARBOSA - Não pense V. Ex., Sr. Pres1dente do Se-

nado, que os recursos da lei findarall?- com isto : os prejudicad-oa se-
guirão seu caminho até onde a lei possa com elles chegar. 

Pela constituiçã-o da Republica o Governo é obrigado a prestar 
as. forças federaes pan execução das sentenças feder.aes-. 

O .SR. ALFREDO ELLIS - Apoia-do. 
O SR. RuY BARBOSA- O paciente ha de appellar para a Con3ti-

tuição da Republica e o magistrado não lhe po.derá recusaT a requi-
sição necessaria para que a decisão do Supremo Tribunal tenha a 
obediencia que lhe é devida. 

O .SR. ÂLFREDO ELLIS - .A.poia:do. 
O SR. RuY BARBOSA - E sse regimen de coartação da publicidade, 

vê V. Ex., .Sr. Presidente do Senado, homem culto e expel'imentado 
como é, se reveste da mais al ta_estupidez, porque, senhores, que é que 
o Governo consegue mediante e·3te systema de inquisição, a cujos vexa-
mes nos submette? 

O SR. ALFREDO ELLIS - E' realmente uma violencia estupida. 
O SR. RuY BARBOSA - ·Simplesmente provar, provar indelevel-

llif1nte, que o ponto mais inhabitavel do Brazil é a metropole onde seu 
Governo reside, onde tem assento -o Oongre.s-so N acionai, onde tee:m 
suas sé.dea as .Secretarias de Estado. 

O .SR. ÁLFREDO ELLIS - Só o criminoso teme a publicidade. 
O SR. RuY BARBOSA - De todos os lados, por todos os modos se 

limitam as communicações, não só mediante a imprensa, mas mediante 
a corre3pondencia epistolar, mediante os Correios e os Telegraphos, 
ins-trumentos hoje de communicação entre todos os paizes, e ainda 
agora, fóra do Brazil, nos paizes monarchicos da Europa, nos momen-
tos de grandes tempestades, de grandes agitações políticas. Aqui é 'ó 
contrario; a•3 alicantinas, os acintes, as picuinhas, as pirraças quoti-
dianas, da intervenção policial e ministerial nos Ooneios e Telegra-
phos não nos deixam, embora, nas occasiões solemnes, .se venha dizer 
pela imprensa que o Governo não interv-ém nos Telegtaphos., nem 
embaraça absolutamente o movimento doa Ooneios .. 

Ora, Sr. Presidente, ainda hontem Tece'bi de S. P .aulo esta carta 
(mostrando), onde um illu&tTe homem político e jurista daquelle 
Estado me dizia: "Hontem o Julio de Mesquita e eu enviamos a 
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V. Ex. um telegramma, dando-lhe conta da extraordinar.ia imp1·essão 
que o seu monumental p_rotesto causou em_ S. Paúl?." . 

Este telegramma for, portanto, expedul.o no dra 5 -de maro; esta-
mos no dia: 8 de maio e o telegramma ·ainda :q.ão .chegou ao seu destino. 
Ha tres dias que elle .se arrasta pelos cabos telegraphicos de S. Paulo 
ao Rio de Janeiro. E note-se que é um telegramma de simples congra-
tulações ou. applausos entre .dous homens publicos, e tudo i·a>to, Sr. Pre-
sidente do Sena:do, porque um delles se chama Julio de Mesquita e o 
outro Ruy Barbosa. 

O SR. ALFREDO ELLIS- E' falta de ·arame. 
O SR. RUY BARBOSA _ , Si ao em vez de um se chamar Julio de-

Mesquita e o outro Ruy Barbosa, um se chamasse Rodolpho de Mi-
randa e o outro Pinheiro Machado, o telegramma teria multiplicado 
de a:ctivid:ade para que es~e recado telegr.aphico em minutos, ou se-
gundos, chegasse ás mãos do destinatario. , 

Eis . ·a situação do Brazil - de vexames, que não servem sinão 
para aggravar o descontentamento publico contra o Governo; para 
o tornar cada vez mais perdido1 no descredito geral, sem que, em 
ultima analyse, consiga cousa algilma, porque as cornmunicações hão 
de se fazer, a despeito .desses embaraço·a. 

Seria preciso para i.sso ·que fossem interrompidas todas as com-
municações de pessoa•a,- todas as communi.cações maritimas e terres-
tres. Fóra disso, as communicações .se estabelecem e toda essa chicana 
não vale mais d·o que a·a antigas quarentenas valiam contra a inv;:tsão 
inêoeTcivel de molestia:s epiaemicas. . 

O SR. ALFREDO ELLIS- E que foram abolida·a na -Inglaterra. 
O .SR. RuY BARBOSA - 1 Quando, Sr. Presidente, ha dias, me 

occupeí, desta tribuna, com a abolição da publicidade, que se encerra 
nas medidas adopta:·das pela Policia contra a imprensa, limitei-me a 
mostrar que esta abolição da publicidade era incompativel com o Go-
verno representativo, porque ella intercepta- as communicações entre 
o povo e seus representantes. Mas não é só isso; essa abolição da 
publicidade converte a Policia em censora das decisões juridicas. A 
imprensa do Governo, os jornaes d·a situação, teem a liberdade mais 
ampla de aggredir os Juizes, de insultar o•s ;membros do Supremo 
Tribunal Federal, de cobrir aquelles grandes magistrados de baldões 
de t?da a natureza. Ainda ha pouco tempo, quando se tratou do 
habeas-corpus impetrado pelo jornalista Macedo Soares, um dos mais 
illustrea membros do .Supremo Tribunal, o eminente Dr. Pedro Lessa, 
viu-se coberto de injurias por duas folhas governistas . desta cid:a.de, 
as q~wes t iveram a liberdade plena para assassinar a reputação de um 
magrstrado, ao passo que aos outros jornaes falta de todo a liberdade 
par,a d!lfender siquer as llber.dades publicas. 

Ers o que é este regimen. Immoral! Não só' vex-a:to·rio, mas immo-
ral! Regimen de pr<>'stituição o que estabelece a liberdade aos máos 
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e suprime -a liberdade dos bons; porque corta a liberda·de das idéas 
e deixa a liberda.de á villani.a; porque tira a liberdade aos homens 
que se batem por .suas convicções e deixa inteira a liberdade a:os que 
atacam em proveito dos seus appetites. · 

O SR. ALFREDO ELLIS - E ao<> engrossadores do Governo. 
O SR. RuY BARBOSA - Ainda hontem. Aqui est>á uma not·a do 

()arreio da Manhã, noticiando a sessão do Supremo Tribunal Federal 
no dia anterior. Trata-se de uma decís.ão magna que tem de firmar 
jurisprudencia no Brazil, que ha de fazer época em no.sso direito consti-
tucional; trata-se de uma decisão a que talvez S. Ex., o .Sr. Presidente 
do .Senado, se tenha de acolher um dia; trata~.se de uma decisão que 
cobriu de alta gloria a Magistratura Brazileira; uma ·deci;;;ão que alli 
venceu pelo concurso unanime dos Juizes daquella Casa, havendo um 
só voto divergente. Entretanto, a -qm orgão de publicidade como o 
COrreio da Ma;rvhã, conhecido pela sua absoluta independencia, não foi 
permittido nem dizer em q)le sentido a decisão havia sido proferida. 

Eis como teTinina a nota do (JmTeio da M'anhã : "Terminado o 
discurso do ·Conselheiro Ruy Ba:rbosa, foi dada a palavra ao Minist:~:o 
Relator. Em seguida usou da palavra o Procurador, Dr. Muniz Bar-
reto, sendo a ses~ão suspensa por 15 minutos, para o café. Em i:ieguidr. 
f.allou o M·inistro Pedro Lessa." 

E na·da mais. 
Não permittiu a censura que o publico tivesse conhecimento pelo 

Correio àJa Manhã de que o .SupTemo Tri-bunal Federal na vespera 
havia concedido um hiab.eas-corpus aos membro.s do Congresso Na-
cionai. 

Ei<> a situação do Brazil. Não somos nós, Sr. Presidente, nós 
outros, os homens políticos, os homens mai.s ou menos de partido, os 
membros de assembléas .deliberantes como esta. e a outra, os que nos 
vemos assim o.ffendidos e tolhidos nos nossos direitos essenciaes. E' a 
Justiça. Os discurso.s dos Juizes, todos os dias quando se trata deste 
assumpto, são mutilados á vontade dos censores policiaes. Delles não 
ressumbra oá fóra sinão aquillo que essa censura permitte. São, por-
tanto, os Juizes outro genero de desordeiros, outra tropilha de fací-
noras, outro grupo de malfeitores como nós outros, inimigos d:a Repu-
blica e conspiradOTea do perigo i:mmirv.en:6e da Patria, ao pé de quem 
o Governo põe os .seus agentes para não consentir que as suas opiniões, 
as suas decisões cheguem ao conhecimento da multidão. 

V . Ex. sabe melhor ·do que eu, 1Sr. Presidente, que fui redactor 
nesta cidade de uma folha de opposição, ao tempo do Governo Campos 
'Salles. Um dia fui apresentado, em um theatro, ao representante de 
uma das potencias da Europa. Era o Ministro inglez. Entrámos em 
<::onversa e, á medida que a conversa i·a seguindo S'eu rumo, ia eu 
vendo ·que o Mi~stro conhecia 0'3 meus a:rtigos de opposição tão bem 
como os conhecia eu me.smo. 'Tive occasião então de me admirar de 
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que as nossas cousas intim~s occupassem tanto o. representante ~e 
uma grande nação estrangerra, emhora fo&oo 1·es1dent~ neste pa1z. 
Fiquei vendo então, pelo que elle minucio~amente ine disse, que es~s 
1·epresentantes das grandes nações estrangenas se occupam com multo 
múa interesse das co·usas publicas de.sta terra do ·que nós outros nos 
costumamos occupar. Ma:s não .são só os representantes officiaes das 
nações estràngeira·s, são os representantes litterarioa, commerciaea, 
scientificos; são os argentarios, os bancos, . todos aquelles que teem 
interesse no :Srazil ou que no Brazil desejam plantar os seus interesses. 

Or.a bem. Quand"O um paiz estrangeiro olha para outro como pa:ra 
e.ste nosso e vê produ~irem-se no seio delle factos desta ordem; quando 
vê que o GoveTno desafia da Justiça, que o Governo de.srespeita o 
Supremo Tribunal, que o põe o .Supremo Tlribunal abaixo da Policia 
de ·qualquer agente, de qualquer ·delegado, de qualquer desclassificado 
que o intereHse político colloca em ce.rtas situações policiaes, que qual-
quer homem destes póde tomar nas mãos a sentença de um Juiz, 
mutilalJa, permittir a publicação de uns trechos e prohibir a publi-
cação de outros, esse estrangeiro conclue que o Brazil € um paiz . .. · 

O SR. ALFREDO ELLrs- Que ,precisa ser descoberto de novo. 
O .SR. RuY BARBOSA - ... que precisa •ser descoberto de novo, 

por uma empreza preparada com grandes recursos não só de povoa-
mento, mas de profunda hygiene saneadOTa. (Apo1Jados! Mwúto bem!) 

O Sr . .Pre·sid'ente - Previno ao honrado !Senador que está 
esgotada a hora do expediente. 

O Sr. Ruy 'Barb()s;a - Requeiro prorogação da hora. 
O. Sr. Presidente - Os senhores que •approvam a prorogaçã··> 

da hora requerida pelo ·Sr. Ruy Barbosa, ·queiram . levantar-se. 
(Pausa.)_ Foi approvado. 

Continúa com a palavra o nobre Senado·r. 
O SR. RuY BARBOSA - Esta situação villipendiosa da Policia, 

Sr. Presidente, não ·oo chega a fazer sentÍT sómente nos jo1naes sus-
peito.s ao Governo actual, como o Cf10rrftio da, Manhã. Si V. Ex. per-
correl· o J orna.l do Oorrurnercio de hontem - o repositol'io, o grande 
repositorio de toda a nossa vida - vida social, administrativa, judi-
ciari.a, intellectual, o Jornal ao Oormno&rcio, cuja amplitude nas in-
formações oom que costuma a satisfa~er os interesses dos .seus leitores 
é bem ·conhecida,. si, V. Ex. procurar no J orool de hontem a secção 
do Supremo TI"ibunal Federal, não a encontrar-á. Constrangido, pro-
vavelmente, porque não ha outra explicação 'para factos desta natu-
reza. 

Constrangido, naturalmente, pelo vexame de não poder dar na sua 
integra, os factos· occorridos na <Sessão ·do Tribunal, o Jornal do Oom-
rrl:er~io se absteve inteiramente de relatal-os, ·sendo que a parte judi-
Clana na folha de hontem começa pelo 1Supremo Tribunal Militar e 
do Supremo T;:ribunal Federal não se falla; apenas em uma vatria 
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J.e quatro ou cinco linhas, naturalmente pox alta ·concessão dessas 
autorida.des ·omnÍpotenfes, pode elle dar a •breve notici·a de que -o 
Supremo ~ribunal proferira .uma decisão naquelle sentido. Mas a 
narração do que se passou íío Tribunal, os seus debates, os .seus votos, 
a .photographia da ses;;ão ... 

O SR. ALFREDO ELLIS - Que foi solemne. 
O SR. RuY BARBOSA - . .. o aspecto da sua importancia, nada que 

pudesse contribuir para que o publico se impressionasse lhe foi per-
mittido. De maneira que estão agora no índice expm;gatorio de Sua 
Magestade o Sr. Herculano de ;Freitas, de .Sua Magestade a Policia 
do Rio de Janeiro ou 'de 1Sua .Mageatade, não .sei que outra Rainha 
da·a nossas que dispõem hoje da publicidade, para negarem inteiramente 
ao nosso Tribunal. 

Podemos nos consolar, Sr. P.residente, nós outros homens politicoB 
e os discur-sadores da min1ha .laia, podemos nos consolar com a com-

. panhia dos membros do Supremo Tribunal Federal, desordeiros como 
nós outros . .. 

O SR. ALFREDO ELLIS - Contumazes. 
O SR. RuY BARBOSA - .. . contumazes como nós outros .. . 
O SR. ALFREDO ELLrs - Inimigos da Republica. 
O SR. RuY BARBOSA - ... por serem, como nós, membros da con-

fraria onde se professa o conhecimento do direito e onde se procura 
dár á lei a sua applicação no paiz. 

Nesta questão do estado de sitio, Sr. P residente, o caso das immu-
nidades tem representado um papel notavel.. Foi elle que ainda hon-
tem me levou á presença do •Supremo Ta:ibunal Federal. As autori-
dades policiaes andam, todas .ellas, empenhadas em escavar argumen-
tos contxa a nossa opinião inculcada ao 1Sr. Pmsidente da Republica', 
extranho a esses estudos de materia, naturalmente, como uma opinião 
facciosa, sediciosa, perigosa, manejada sinistramente por aquelles cons-
piradores de que tenho a honra de ter -sido chefe e a quem o paiz deve 
o estado de sitio, cuja Iiemaventurança se acha gosando. segund-o as 
declarações solemnes do sogro do Governo, na tribuna desta 'Oasa. 

Não esquecerei a honra que, graças a esta revelação, me foi dada 
de ser apontado ao paiz como uma creatura de importancia tal, que, 
unicamente por. sua causa, e.stá ·elle ·aoffrendo as miserias de · uma situa-
ção affrontosa. . . 

O SR. ALFREDO ELLIS - E com tal vehemencia e acrimonia que 
não parecia sogro, parecia sogra. . • 

O SR. RuY BARBOSA - Ora, bem. Quando V. Ex., Sr. Presidente, 
quizer estudar a questão das immunidades parlamentares, em um 
documento -de grande profundeza, calor e enthusiasmo, recona ás 
tradições e arooivo doi Ministro da Justiça, o digno Sr. Ministro da 
.Justiça, o Sr. He1~culano de Freitas, e verá que ninguem ainda se 
pronunciou por e~se direito do Oodigo Brazileiro com mais fervor , . . . 



__, 356 __, 

com mais segu-rança e com mais energia nas. paTanas do que esse 
:MiuisÚo ·de Estado. O S.e:nado me ha de permittir a leitura de alguns 
trecho·s do . celebre discurso com que o actual Ministró da Justiça; em· 
18.94 fez da tribuna da O amara dDs Deputados as suas primeiras armas 
e· ga~hou a sua reputação política de jurista e parlamentar. ·· 

Começando o seu discur.so, dizia esse Ministro que a defesa da·s 
immunida·des parlamentaTes eTà o objecto de sua vinda á tribuna. 
E' preciso que se saiba, dizia elle, .que se diga ao paiz, que as immu-
nidlades parlamentares são prerog:ativas do Poder Legislativo,· que 
é. a manifestação da .soberania nacional como um dos poderes harmo-
nicos e independen~s. que a nossa Gonst1tuição reconhece no seu 
art . 15. Que é preciso ir de e:ncontro a essa propaganda que quer 
collocar o·dioso aos olho·s do publico o Congresso e defender as .suas 
prel'og~tivas, pal'a melhor e com 'mais independencia poder defender 
os interesses do povo brazileiro. 

Mais adeante diz elle que o Congresso tem ineduc.tiveis as immu- · 
nidades da .Constituição e póde exercer as ·;mas funcções de accusar 
o Presidente da Repub1ica e julgai-o, de approvaT e suspende1· o 
estado do .sitio por elle decretado e julgar o.s actos por elle praticados 
dmante o estado de sitio ou não tem immunidades e não póde exercer 
taes funcções. 

Ou por outra, a di·sposição constitucional que estabelece o estado 
de sitio e .que o l"egula expressamente destruíra todas as. demais dis-
posições constituciGmaes, mesmo aquellas que limitam o estado de 'sitio 
e reàtringem a acção do· PodeT Executivo. 
· Eis a que conclusõe.s di.spaTatadas, contin,uava o actual Ministro 

da Justiça, chega a doutrina que sustenta a suppl'essão das immuni-
dades do Congresso, durante a ·suspensão das garantias constitucionaes. 

A ·suppressão das immunidades, dizia elle, impol'ta no desappa-
recimento, tempol'ario embor-a, de um dos poderes da Nação, cousa 
inacceítavel em nossa doutrina constitucional, e;m que os podere·a pu-
blicos não poden:t ter legalmente .solução de continuidade. 

Não ficavam ahi as expressões do n-obre M~nistro. Adeante nos 
dizia elle que ninguem contesta que, fóra d·a suspensão da:a garantias 
constitucionae.s, ellas vig01~am em toda ·a sua plenitude. Dada esta 
é .que se quer concluir supprimidas ·aquellas. 

Isto seria, dizia elle, a decapitação do PDder Legislativo, ooria a· 
destruição da Oónstituição pela propria Constituição, já o dissémo3, 
provando qual a natureza e qual a extensão do nosso estado de sitio: 

Durante este, e por causa de·ate, que depende da approvaÇão e 
do julgamento d'O Congresso, ·é ·quando mais necessaria ·se torna a 
effectividade das pTerogativas dos legisladores. 

. . Dizia elle "que, suspensas pelo sitio as garantias e o a mGÍos judi-
Ciarws de defendei-as ou reparal-as, o Deputado ou 1Senador só póde 
encontrar protecção que torne effectiva a sua independencia de pala-



vra e de voto para s(3rvi11 o :ainteresses. do povo nas immunid:ades que· 
a Constituição concedeu áo poder que elle repreaenta". 

Ainda .depois continuava o actual Ministro: " A suppressão das 
im+Uunidades parlamentares fôra a supressão do Congresso e a sup-
presaão do Congresso é o anniquilamento da Constituição p~la pro-
pria Constituição, porque pela lei o Congresso não póde de1xar de-
existir e precisa funccionar; maximé quando vigorarem medidas exce-
pcionaes cuja fiscalização incumbe tão sómente ao Poder Legislativo."' 

Depois ainda, e termina o discurso, eis as ultima:a palaVTas d~ 
actual Ministro da Justiça : "Eis o que eu tinha a dizer e o que disse· 
são causas de direito, e o direito é soberanamente claro e transparentf.'!· 
e não esse conjunto de te.ias metaphysicas que a rabulice inventou.. 
para imbahir os povos." 

O SR. ALFREDO ELLIS - Então agora S. Ex. é lente de rabulice-
. O SR. RuY BARBOSA - Passaram-se annos. O nobTe Miuistl'o da 

Justiça continuou a cultivar a sciencia do direito, ascendeu á posição. 
eminente de cathedratico em uma das primeiras Faculdades Jurídicas 
da ReRublica Brazileira, lecciona ahi, eapecialmente, a materia de-
direito constitucional; e de um dia para outro a posição em que o vêem 
os seus alumnos é a de sacerdote dessa rabulagem a que elle attribuia 
os argumentos inventados para sustentar que durante o estado de siti~ 
não prevalecem aa immunidades parlamenta,res! 

O nobre Ministro ·da Justiça esposou a rabularia dos causídicos,.. 
empenhados em inventar (na sua phrase), teias de aranha metaphy-
sicas para envolver e burlar a verdade constitucional. E não lhe-
bastando, nessa transfiguração por que passou da sua antiga crysalida 
para o -seu. estado actuai- de bOTboleta, não lhe bastando o deixar por 
terra conculcadas as immunidades parlamentares, inventa um meio.-
mais villipendioso de as destruir ·completamente, sujeitando as deli- . 
berações do Congresso N acionai á censura dos. agentes de policia ..• 

O SR. ALFREDO ELLIS - Amordaçando a imprensa. 
O SR. RuY BARBOSA - ... dos instrumentos do seu Ministerio,... 

dos empregados subalternos ela sua administração. 
Um representante da Nação no Brazil, hoje, si não fosae a decisãO;· 

ante-hontem do Supremo Tribunal Federal, seria o mais humilde e o--
mais triste elos funcciouarios desta terra ... 

Os SRs. ALFREDO ELLIS E RIBEIRO GoNÇALVES - Apoiados. 
O SR. RuY BARBOSA - ... pois, ao passo que as· obrigações com- · 

mettida·a aos outros no mistér de ·cada um se limitam a tràbalhos-
administrativos em que apenas. a capacidade technica e a probidade-
ordinaúa se requer de cada um delles, aqui se suppõe, no represen-
tante da Nação, um conjunto de quafidades intellectuaes e moraes 
superi-ores ao uivei ordinario dos homens, uma capacidade, uma mo-
ralidade, uma integridade, uma iudependenéia, uma superioridade á 
influencia dos interesses rasteiros, um patriotismo elevado, um amor 
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especial da terra em que nascemos, o estremecimento verdadeiro pelos 
seus interesses. E todas as interferencias ligadas a esta .situação e-spe-
~ial, todas ellas seriam sacrificadas pela con:dição deaprezivel e vil,. 
vil ~ desprezível a que no.s reduziriam nesta Casa e na outra, sujei-
tando as nossas d~liberações, os no·ssos .diS<\ursos e os nossos votos ao 
1-egimen da abdicação de publicidade, ao regimen no ·qual o.s repre-
sentantes .da Nação; como altos magistrados da Republica, são apon-
tados á multidão .como instrumentos de desordem, como entidades 
suspeitas á tranquillidade publica e em que um individuo, sem cul-
tura, sem moral) .sem indepen:dencia, um lhagalé qualquer, ·collocado 
uas posições inferiores da Policia, exerce uma autoridade superior 
áquella autoridade que a honra do nosso mandato nos impõe. 

VozEs - :Muito bem. 
O SR. RuY BARBOSA - Eis do que nos libertou a decisão. elo 

Supremo Tribunal. Apoiados nella e á sua .sombra, não recuaremos, 
iremos por deante, iremos até onde fôr a Lei, iremos até onde fôr 
a J ustiça, iremos até onde os meios legae·s nos autorizarem a ir, em 
uma luta pela liberdade, em uma luta pelo dü·eito, na luta pela ver-
dade -constitucional, na luta pela honra de nossa terra, por tudo aquille 
que é preciso s.alvar quando uma Nação .se está afogando em um 
1am.eiro como aquelle por que vamos mergulhando a-ctualm.ente, sem 
ter até agora encontrado a taboa de salvação a que nos agarremos. 
(Mwito b'em; mtldbo bem. P.almOJS n.as g;alB?-ias.) 

&ES>SÃO D•E 1 Z D1E MA.tO 

O Sr. Adolpho Gordo - Sr. ·Presidente, os jornaes desta manhã 
noticiam. que o 1Sr. Presidente da Republica vae rem.etter á Camara 
dos Deputados . uma Mensagem expondo os motivos -que determinaram 
a decretação do estado de ·sitio e a sua prorogação, cumprindo assim o 
dever que lhe ·ê imposto pelo art. 80, ·§ 2° da Constituição da Repu-
hlica. 

Invoco respeitosamente a attenção de V. Ex. e a dos dignos mero-
broa desta Casa para uma questão importantissim.a que as disposições 
da nossa ,Constituição política suscitam. ' 

O art. 47 da -Constituição, tratando ·da eleição do Presidente e 
de Vice-Presidente da Republica, dispõe o seguinte no -seu § 1°: 

"A. eleição terá logar no dia 1 .de março do ultimo anno do 
;período presidencial, proceden.éJ..O-'f\8 ~'na Oapital F~deral e na·a 
capitaes -dos E stados á apuração dos votos recebidos nas 
respectivas circumscripções. O Congresso fa1'á a apuração na ·aua 
primeira sessão do mesmo anno, com qualquer num,ero de mem-
bros presentes." 



-359-

O art. 46 do projecto de Constituição politica, elabora~o pelo 
Governo Pr-ovisorio e submett ido á conaideração da Constituinte, 
exigia para a apuração a presença de dous terços, pelo menos, dos 
membros do Congresso. 

Pela .approvação de uma emenda, ap~·esentada <:reio que pelo 
illustre Senador pelo Espírito Santo, o Sr. Moniz F reire, o Con-
gresso modificou esaa .disposição no sentido ele exigir que a apuraçã() 
se fizesse com qualquer numero de 'representantes presentes, e que a 
apuraçã0 se conclui.sse infallivelmente no dia 20 de m&io. 

Como nem sempre será possivoel , po1•ém, ·a reun;ão do Congres~o 
até 20 de maio pelas difficuldades que possam surgir ,ou na consti-
tuição das Mesas ou de outra Camara, ou na eleição das Commissões 
Permanente·a ou por qualquer outro mo.tivo, a Constituinte dispensou 
a ultima exigencia - determinando, porém, que o Congresso fará a 
apuração "com qualque1· nunwro de mJembr.os p1·wentes". Com que 
fim?. 

Como pondera muito bem um distincto <:ommentador da nossa 
Constituição Política, -é e.ste o unico caso em que o Congresso func-
ciona e delibera sem a maioria dos membros que o compõem, 
com manifesta infracção de um principio democratico, porque impor-
tantes questões podem ser resolvidas por um numero de representantes 
em minoria, contra o que tenha querido e votado a maioria da Nação. 

Como se explica a violação desse principio demo·cratico ~ · 
Com que intuito a Constituinte, attentando contra uma da·a bases 

do regimen representativo, dispõe que o Congresso fará a apuração 
da eleição presidencial com quJalqtdgr m.tmw1·o de m:embros presenl~ ? 
Para que a; apuração se faça immediatamente. O assumpto, por sua 
propria natureza, exige que seja ·desde logo tr atado e resolvido. A 
eleição d·o Pre.:>idente e do Vice-Presidente da Republica, pela sua 
gravidade e excepcional importancia, agita violentamente o paiz e 
para que volte este á sua calma e tranquillidade e possa agir e pro-
mover o desenvolvimento de sua vida, o processo da apuração deve 
ser immediatamente iniciado e tel'minado. 

Mas, Sr. Presidente, si, por um la·do, o Congresso que inicie as 
sua-a funcções, deve fazer a apuração da ele-ição presidencial, por 
outro lado, o art. 80, § 2°, da Constituição Política dispõe que, decre-
tado o estado de sitio pelo Presidente da Republicia, deverá este, logo 
que Q. Congresso se 1·eunir, relatar-lhe, motivando-as, a·a medidas de 
excepção que houver tomado. 

O Poder E xecutivo só póde decretar o estado de sitio, não ·oo 
achando reunido o Congresso, no caso de grave corrurnJoção iintestirl(a 
ou de aggressão estr.angeilra, co1-rendo a Fatria immi'l'IH3mte pertigo. 

E stamos, portanto, deante de dons assumptos urgentea por sua 
natureza e por ·disposições .constitucionaes, e que devem se; tratados 
immediatamente: um pela.s duas Camaras reunida·s em Congresso, e 
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.() outro pelas duas Camaras funccionando sepal'adamente: - a apu-

.ração da eleição pre.sidencial e os decretos do estado de sitio. . 
Qual é o mais urgente~ iDeve1'á o Congresso se occupar, em pn-

meiro logar, do estado de sitio~ E si os debates se prolongarem até 
15 de novembro quando se fará a apmação da eleição presidencial 
~ como poderá ~ Presidente eleito assumir o exercício do seu cal'go 
me'ilsa data? ! 

Deverá se occupar em primeiro logar dessa apuração. 
E si os respectivos trabalhos ·ae prolongarem até 30 de outubro 

soffrerá o paiz até então o estado de sitio, não podendo o Co!Il-
:gresso suspendel-o , mesmo não sendo constitucionaes e legitimo·;:; os 
:seus fundamentos? ! 

Qual a solução? Expôr a questão é resolvei-a. Os dons a·asumptos 
•devem ser tratados ao mesmo tempo, devendo fünccionar o Congresso 
:e as suas duas Camaras, em horas .differentea e emquanto o Congresso 
fizer a apuração da eleição presidencial, o ·Sena·do e a Camara delibe~ 
-rarão , sobre o estado ·de ·sitio funccionando em sessão extraordinaria, 
!Beparadamente. 

O SR. FRANCisco GLYCERIO - Como ha precedentes. 
O SR. LEoPOLDO DE BuLRÕEs - Em 48 horas se póde votar uma 

lei suspendendo o sitio. 
O SR. ÂPOLPR-O GoRDO - .Ha effectivamente varios precedentes, 

-2 como o momento é mais que opportuno para que se agite e bem se 
-resolva esta questão ·de modo a não estabelecer-se um precedente que 
-póde ser .desa'i!troso para a vida constitucional da Republica, tenho 
a honra de submetter á consideração· do Senado o seguinte requeri-
mento: (Lê.) 

(Muito bem,· mwito bem.) 
Vem á Mesa, é lido, apoiado e po.sto em discussão o seguinte 

-requerimento : 
Estando constituídas as Mesaa e eleitas as Commissões Perma-

nent€s das ·duas Camaras do Congresso N aciÓnal e tendo este de 
'fnn.ccionar immediatamente, no cumprimento do disposto na . ultima 

parte do ·§ 1° do art. 47, da Constituição Poli-
~querimerJ,to tica. afim de apurar as eleiçõea para Presidente 

e Vice..J>residente da Republica, realizadas a 1 de 
março do corrente anno, e havendo, outrosim, necessidade de o Con-
gresso delibera!' sobre os decretos do Poder Executivo, Telativos ao 
estado de sitio, requeremos que a Mesa do Senado '3e entenda com a 
-da Camara dos Deputados, no sentido de as duas Camaras realizarem 
sessões extraordinarias em horas ·differentea . das do Congresso afim 
de deliberarem sobre aquelle decreto. ' 

Sala das sessões, 11 de maio de 1914. - A. Go1·do. - F. Gly-
ario. 
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O Sr. Pre-sidente - Antes ·de satisfazer o desejo expresso pelo 
nobre Senador, sujeitando de novo ao conhecimento do Senado a .sua 
renuncia, peço a S. Ex. permissão para significar que não nos. p~rece 
que .seja affectada a situação moral do illustre Senador, _prmmpal-
mente depois .das .declarações do illustre ·Senador pelo R1o Grande 
do Norte. O Senad'O tambem tem uma minoria, cujos membros fazem 
parte de Commissões. 

A affirmação que fiz - e que reitero - é que O· acto do illustre 
Deputado por S. P aulo invectivando · os ;membros daquella C amara, 
Srs. Car-doso de Almeida e José Lobo, por terem recebido votos da 
maioria, não teve absolutamente o conhecimento- prévio da .direcção 
do partid·o. Foi um acto pessoal, uma opinião individual, pela qual 
não nos cabe responsabilidade alguma. 

Sendo assim, a insistencia do nohre Senador, pelo lado moral a· 
que se refere, não· tem cabimento. 

Obedecendo, porém, ao expresso dBsejo .de S. E x., convido o. 
Senado a, de novo, manifestar-se sobre o 1·equerimento de 'S. Ex. 

O.s senhores que approvam, ·queiram levantar-se. (Pi11!!kS1a.) 
O .Senado acaba novamente de recusar a renuncia requerida. 

O Sr. Tavare·s de Lyra - Sr. Presidente, eu estava bem longe de 
esperar que páTtisse dos honrados Senadores por S. Paulo a proposta 
que -;;;e . contém no Te·que.rimento que acaba de ser lido. E estava bem 
longe .de esperar, Sr. Presidente, porque, quando nos primeiros d:i:as 
da actual sessão o nobre e eminente •Sr. Senador Ruy Barbosa, da-
quella tribuna, leu o protesto que fazia perante a Nação contra a 
prorogação do estado de sitio, ~oi S. Ex, o maior dos nossos conatÍ-
tucionalistas, quem, interpretando a propria Constituição, declarou 
que o Congresso devia tratar do estado de .sitio antes da .apuração 
presidencial, fundando-se em que o dispositivo do aTt. 80, § 3°, dispõe: 
"Logo que -o Congres.so se reunir, etc." E' imperativo; ao passo que 
o dispositivo do art. 41 ·determina que o Congresso trate da apuração 
presidencial na primeira sessão que se ·seguir á mesma- eleição, e, 
como a .sessão legislativa é de quatro mezes, entendia 6. Ex. o nobre 
Senador pela Bahia que, antes da apm'ação da eleição presidencial, 
devia o Congresso tratar dos actos praticados pelo Governo na vigen~ 
cia do estado de sitio. 

O SR. .A.uoLPHO GoRDO - Mas, o requerimento não está assi-
gnado pelo Sr. Ruy Barbosa; é nosso. 

O SR. TAVARES DE LYR.A. - Eu digo que estava longe ·de espera1·J 
porque tinha, como· toda a gente teve, a impres·são de que a acção 
do honrado Senador pela Bahia estava conjugada com a acção de 
SS. EEx. 

O SR . .A.D~LPHO GoRDO . - Não apoiado. Quanclo eu fallei, ha 
poucos dias, emittia a minha opinião a respeito ·do assumpto. 
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O SR. TAvAREs DE LYRA - Reconheço agora que essa imp1-essão 
era falsa; mas, eu a tinha, como a tinh~ quasi toda a maioria desta 
Casa. 

' O SR. AnoLPHO· GoRDO -E' porque V. Ex. não me honrou com 
a sua attenção quando fallei ha dias. 

O SR. T1AV.A.RES DE LYRA - Infelizmente, não estava presente 
quando V. Ex. fallou . 

O SR. ÃDOLPHO GoRDO - Eis aihi. 
O SR. T~v.A.RES DE LYRA - Mas, .Sr. Presidente, dizendo. que 

extranhava que tivesse partido dos honrados 1-epre~entante.s por São 
Paulo o requerimento ora em debate, não me quero furtar ao dever 
que me corre de discutil-o . 

Temos na nossa historia parlamentar dou·s precedentes sobre o 
caso: um occorrido em 1894 e o outro em 1898. O primeiro no Governó 
do honrado Sr. Marechal Floriano Peixoto, o segundo no do .\lonrado 
Sr. Dr. Rodrigues Alves. 

- 'Declarada a revolta em 1893, o Congresso .decretou o estado de 
sitio e encerrou· as suas sessões. ·Sítios successivos foTam sendo decla-
rados pelo Poder Executivo at:é que pelo decreto de 13 de abril de 
1894 foi prorogado até 30 de junho ·daquelle anno. Em 7 d-e maio 
1~eunia-se o Congresso N acionai e o Presidente da Republica, na 
Mensagem inaugural, expunha succintamente os factos occorrido.s 
desde 6 de ·setembro, quando rebentara a revolta, até aquell-e momento. 
O Congresso não recebeu nessa occasião a Mensagem especial rela-
tando as medidas adaptadas durante o estado de sitio e talvez po1· 
essa razão tenha: deixado de conhecer desde logo dessas medidas para 
exercitar a competencia que lh-e dá o art. 34, n . 21, da Constituição. 

Sem discussão, sem que ningu-em levantasse a preliminar, o 
Cong:r;esso, uma vez constituídas as Mesas das duas Casas, reuniu..,se 
para apur.ar a eleição presidenciaJ, e só depois disso, já no.s ultimo& 
dias de _junho, quando devia terminar o ultimo estado de sitio decre-
tado pelo Sr. lliarechal Floriano Peixoto, foi que ao Congreaso chegou 
a Mensagem em que aquelle eminente brazileiro dava conta dos actos 
pratica.dos durante o estado .de sitio e declarava .se11 impossível desde 
logo juntl;lr todos os documentos a que constitucionalmente era obri-
gado, porque ainda estava apurando responsabilidades. Só depois disto. 
foi que smgiu na C amara o p•r.ojecto , prorogando -o estado de sitio, 
depois emendado no .Senado. Isto occorreu em 4 de outubTo, que.r dizer, 
um mez e tanto .depois do levantamento d-o estado de sitio foi que 
cheg_ou á outra Casa do Congresso a Mensagem do Sr. Presidente 
da . Republ~ca, rela!an~o as medidas adaptadas dura~ te a suspensão 
dll;s garantias con5tltumonaes, nos termos do ·§ 3° do aTt. 80 da Consti-
tuição. · 

E.ste primeiro precedente foi apenas invocado para demonstrar 
qué, naquella pccasião, ninguem levantou a preliminar de se tratar 
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desde logo do estado de siti-o. Então imaginou-·se que ao Congresso 
devia ficar a prerogativa .de resolver sobre o que havia de tratar em 
primeiro lagar: si da decrefação do estado de sítio, si da apuração da 
eleição presidencial. . . 

Em 1898 a questão se apresentou com outro aspecto. Em pn~euo 
lagar o estado de sitio tinha sido suspenso .desde 23 ·de fevereuo, o 
que quer dizer que o Congresso se reunia .sem estar mais na vigenc~a 
da suspensão das garantias constitucio:b.aes; em segundo, que no .d1a 
5 ele maio, isto é, dous dias depois de abeTto o Congresso, o honrado 
Presidente da Republica .de então, o .Sr. Conselheiro RodTigues Alves, 
enviava ao Congresso Mensagem relatando os acto.s praticados durante 
o estado de .sitio, obedecendo assim ao § 3° d-o art. 80 da Constituição. 
Ahi o Congresso -se deparava deante da hypothese em que nos encon-
tramos neste momento; isto é, o Congresso tinha de tratar da apura-
ção ·da eleição presidencial, tendo já recebido a Mensagem do Sr. Pre-
sidente ·da Republica relatando-lhe as medidas de excepção tomadas 
e praticadas durante o estado de sitio. Não houve tambem quem se 
lembra·sse nessa occasião de levantar a preliminar de ser necessario. 
tratar antes do esta·do de sit io e depois da apuração da eleição presi-
dencial. O que occorreu então, .Sr. Presidente, fez gerar no espírito 
de t-odos a convicção de que o Congresso entend-ia que, quando tivesse 
ao mesmo tempo de apurar eleição presidencial e toma.r conhecimento 
de actos pmticados durante o Ntado de si tio, devia primeiro apurar 
a eleição e depois tratar das medidas oriundas do sitio. Foi por 
estar tambem neste ponto de vista que o Governo da Republica, aQ. 
proroga'i' o ultimo estado de sitio, em um dos considerandos do de-
creto disae aue. como o •Congresso só .depois da apuração .d.a eleição. 
presidencial poderia tratar das medidas de excepção, prorogara o 
estado de sitio até outubro, prazo que julgava indispensavel. 

Entretanto, deante do protesto do honrado Senador pela Bahia, 
cuja autoTidade na interpretação do tex~ constitucional é indiscutí-
vel, começaram a vacillar os espirüos e cada um procurou ir haurir 
no elemento historico da Constituição a verdadeira interpretação para 
as duas disposições que, parece, :r;tão podiam ser combinadas nessa 
occasião. E, Sr. Presidente, a o·piuião geral, opinião que ecoou no 
seio do proprio Çloverno) foi que o Congresso devia realmente tratar 
antes dos actos praticados durante o estado de sitio ( apoiado'S), Tazão 
por que .se apressou, logo que teve conhecimento de que já estavam 
c,onstituidas as duas Casas do Congresso, em enviar á Camara uma 
JYiensagem relatando-lhe os motivos que deram lagar á decretação do· 
(lstado ·de sitio e as medidas de excepção por elle tomadas durante 
esse interregno constitucional. 

Ora, Sr. Presidente, posta a questão neste terreno, o que parecia 
natural, logico, era que os honrados Senadores signatarios esperassem 
que a Camara, a quem cabe a precedencia no caso, porque della é a 
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competencia para accusar o Preside.n~e ·da Republica na hyp.othese de 
ter incorrido em âime de responsab1hdade - natural era que se· e~pe
rasse que a Camara tomasse con~ecimeuto da Mensagem, e, em v1s:a 
da·S duividas que acabam de susCitar os honrados ·Senadores por SaQ 
Paulo, procurásse, ouvindo ou não suas Commissões teohnicas, d~r 
solução ao assumpto, estabelecer a linha de conducta que deve seguir, 
afim de que, opportunamente, o Senado se pronuncie. 

-0 SR. ADoLPHo GoRDO- As duas Oamaras dev•em deliberar Stlpa.-
radamente. 

O SR. TAVARES DE LYRA - Mas a pTecedencia deve caber á Ca-
mara, porque a ella cabe conhece~· dos actos do estado de .sitio. 
E, 1Sr. Presidente, si os casos typicos que ha na nossa Legislação par-
lamentar ·são os dons a que me referi, e si esses ·dous casos tiveram 
interpretação contraria áquella que queremos firmar hoje . . . 

O 'SR. LEoPOLDO' DE BuLHÕEs- As situações eram muito diversas . 
.O SR. SÁ FREIRE- V . Ex. quer discutir os actos do sitio já. 
O SR. TAVARES DE LYRA- Como~ No primeiro caso estavamos 

sob o estado de sitio, embora a revolta já estivesse terminada desde 
13 de março. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - As comm,oções de hoje não se 
compaTam com as de 1894. 

O SR. T.AVAREs DE LYRA - Não precipite o debate. No .segundo 
caso, o Presidente da Republica, que era o honrado Conselheiro Rodri-
gues Alves, pediu a prorogação do estado de sitio, d·izendo que, com-
quanto a orckm já estivesse restabelecida, precisava dessa providencia 
para apurar responsabilidades. V. Ex., então, era Mini.stro e o hon-
rado Senador por S. Paulo defendeu a medida desta tribuna. 

O SR. PRESIDENTE - A hora do expediente está esgotada. 
O SR. TAVARES DE LYRA - Vou term,inar. Penso que o Senado 

deve 1·ejeitar o requerimento dos honrados Senadores por S. Paulo. 
O ·SR. ADOLPHO GoR.DO - V. Ex. leu com attenção o a.·equeri-

mento~ 
O SR. TAVARES DE :!;,YRA - Ouvi-o attentamente, assim como a 

exposição com que V. Ex. o fundamentou. 
O SR. AnoLPHO GoRDO - O requerimento é para que a Mesa 

do Senado se entenda com a Mesa da Oamara afim de combinarem 
a realização de sessões separadas .. . 

O SR.· TAVARES DE LYRA - Nós estamos precipitando 0 debate . 
V. ~x. não sabe si o .Senado ou a Camara entendem que, uma vez 
reun1do o Congresso para um fim certo e determinado póde exercer 
isoladamente. . . ' 

UM SR. SENADOR- Dissolvendo-se todo.s os ·dias. 
O SR. LEoPOLDO DE BuLHÕEs - J á ha precedentes. 

·O SR. T1AVAREs DE LYRA - Ha precedentes para votar assumptos 
de e'conomia interna de cada unia das Casa·s. 



-365-

O SR. ADOLPRO GoRDO - Mas .funccionando separa·damente. Isso 
é um facto. . 

O SR. TAVARES DE LYRA - Sn. Presidente, não quero antecipar 
o debate. Entendo -que o requerimento deve ser rejeitado. E' o meu 
mo-do de vêr, porque, cabendo precedencia no exame do assumpto á 
Camara: dos Deputados, a iniciativa deve partir -daquella ·Casa, para 
que o Senado, opportunamente, tome .conhecimento ·della. Em segundo 
logar, entendo que não devemos .sem exame cuidadoso, prejulgar si, 
uma vez reunido• o Congresso, pO:dem as suas duas Casa-s funccionar 
is.oladamente no seu caracter de Legislativo ordinario, exercendo attri-
buições privativas, . que são conferidas pelo art. 34. 

Com a dev.ida venia dos honrados .Senadm·es, é esta a minha 
opinião. (Mwito bem,· muito be,m.) 

O Sr. Francisco GI·ycerio - Sr. Presidente, peço a V. Ex. que 
me informe quantos minutos faltam para terminar a hoJ·a do expe-
diente. 

O Sr. •Pre sidente - A hora do expediente está esgotada; mas 
V . 'Ex. póde requerer a prorogação por meia hora, o.u mais, visto que 
a ordem elo dia de hoje consta apenas de trabalhos de Oommissões. 

O SR. FRANCisco GLYCERIO - Requeiro a prorogação por trinta 
minutos. 

O Sr. Presidente - Os ·senhores que approvam a prorogação 
da hora do expe-diente queiram levantar-se. (Pa,u.sa.) 

Foi approvada. 
Antes de dar a palavra ao honrado Senador por .S. Paulo, devo 

declarar que o requerimento enviado á Mesa consta de dua.s partes. 
O SR. ADOLPRO GoRDO - Tem uma parte só. 
O SR. PRESIDENTE - Tem duas partes.· O requm,imento; diz: 

~'Estando constituída a Mesa e eleitas as Commissões Permanentes 
das duas CamaTas do Congrea.so N acionai, e tendo este de funccionar 
immediatamente, em cumprimento do disposto na ultima parte do 
§ 1° do art. 47, da nossa ·Constituição Política, afim de apurar as 
deições de Presidente e Vice-J>residente da Republica, Tealizadas em 
1 de março do corrente anno . . . " Esta é a ultima parte. 

O .SR. ADOLPH.O GoRDO - Ne.ssa parte eu não requeiro cous-a 
alguma; faço apenas uma affirmação. 

O SR. PRESIDENTE - Faz uma affirmação que importa em um 
fundamento á deliberação do Senado. (IOontinu.(tndo a lêr. ) " . . . e 
h avendo necessidade do Congresso deliberar sobre o decreto do Exe-
cutivo sobre o estado de sitio, requeremos que a Mesa do Senado se 
entenda com a da Camara ·no sentido da.s duas Camaras realizarem 
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.sessões extram·dinarias, em horas d:ifferentes, a-fim de ·deliberaT .sobre 
aqueDe decreto". . ~ 

Devo ponderar ao illustre .Senador que este requenn::ento. ~sta 
em completa desharmonia com a praxe e mesmo com o·a d'lspoESltlVOS 
constitucionaes. Os precedentes só teem a:dmittido até hoje que o 
Senado e a Camara funccionem separadamente, quando l'eunido o 
Congresso, apenas para assumpto .de economia interna das Camaras. 

O Senado par~ a approvação de nomeações de diplomata·a, mem-
bros do Supremo TI:ábunal, reconhecimento de seus membros e cousas 
semelhantes; a ·camara para o reconhecimento de seus membros. 

Pergunto ao illustre Senãdor : caso fosse deliberado que o Senado 
e a Camar.a funcciona·asem separadamente, quando 1·eunido o Con-
gresso ... 

O .SR. ADOLPHO. GoRDO - Em horas differentes. 
O SR. PRESI:PENTE - ... aquellas sessões seriam desfalcadas de 

grande numero '.de seus :rruemb:r{(S occup!l.dos permanentemente no 
exame da eleição presidencial (wpoiad;os), e, sendo reputada pela 
Constituição como materia urgente a apuração das eleições presiden-
ciaes, tanto que o Congresso funcciona com qualquer numero; per-
gunto a V. Ex. como será possível, materialmente, o exercício dessa·3 
duas ·competencias do Congresso N acionai paTa apurar a eleição pre-
sidencial e no exame do.s assumptos legislativos ordinarios? 

O Sn. FRANCisco GLYCERIO - Estamos com vontad.o de dar 
apartes. 

O SR. PRESIDENTE - Fiz eatas observações porque -a Mesa do 
Senado não poderia propôr á Camara dos Deputados uma providencia 
impraticavel e inconstitucional. 

Era para chegaT a esta conclusão que fiz estas. obser"Vações ao 
requerimento de V. Ex. 

O Sr. Franc·isco Gl·ycerio (*) -Sr. Pr~idente, o nobre 'leadet· 
da maioria começou por fazer uma declaração importante que resolve 
a discussão. Disse .S. Ex. que na opinião do GoveTno o Oongre;;so 
N ac~onal. só poderia conhecer do sitio depois da apuração da eleição 
pres1denc1al. · 

. 9 SR. TAVARES DE LYRA - E' o art. 2° do decreto que prorogou 
O SÜlO. 
_ O SR. FRAN.crs?o GLYCERIO - Mas, ouvida a opinião do eminente 

Senador pela Bah1a, o Governo recuou desta opinião e mandou a 
Mensagem ao Poder Legislativo. 

O SR. TAVARES DE LYRA - Não, .senhor; remetteu a MensaO'em 
deante das duvidas que surgiram, quando o honrado Senador prote~tou 
contra esta doutrina. 

C •) Eete discurso não foi II'evisto :r>elo orador. 



..._ 367-

O SR. :FRANcrsco GLYCERro- De pleno accôrdo com a rectificação 
·do honrado Senador. Portanto, quer d-izer que o Governo entende que 

-se póde tratar da questão do sitio com a urgencia necessm·ia. Dahi não 
passou. O Governo não prejudicou com este seu acto a simultaneidade 
das duas discussões. (Apoilados.) 

O SR. TAVARES DE LYRA - Nem podia. 
O .SR. FRANCisco GLYCERIO - O Governo mod.ificou a sua opinião. 

, O SR. TAVARÉs DE LYRA - O Governo não podia traçar normas 
ao Congresso Nacional. 

O SR. FRANCisco GLYCERro - O Governo modificou a ·sua opi-
nião; admitte. a urgente diacus·são elo estado de sitio. 

O SR. BÁ FREIRE - Não .apoiado; o .que o. Governo fez fDi unica-· 
mente enviar a Mensagem ao Poder Legislativo. 

O SR . . FRANCISCO GLYCERIO - Para que fim? 
O SR. TAVARES DE LYRA- Para que o Congresso resolva ,sobre a 

opportunidade da sna discussão. · · 
O SR. FRANCisuo GLYCERIO - Logo, o Governo recuou da sua 

opinião expressa no decreto de sitio e, attendendo á urgencia deter-
minada pela Constituição, remetteu a Mensagem respectiva ao Con-
gresso. 

O SR . .SÁ FREIRE- Não apoiado. Basta lêr a disposição do art. 80. 
O BR. FRANCisco GLYCERIO - Isso significa que o Governo reco·-

nheceu a urgencia. · 
Ora, o nossd requerimento não é mais do que a consagração da 

urgencia ·,com que nós entendemos que devem ser discutidos e exami-
.nados os actos praticados pelo Poder Executiv:o durante D e,stado de 
' sitio, decretado na ausencia do Congresso. 

. Ora, uma vez l'econhecida e proclamada essa urgencia, não só 
pelos orgãos notaveis, ·como ·aejam o nobre Sena-dor pela Bahia e 
todos aquelle.s DeputadDs que, no mesmo sentido teem opinado, como 
ainda pelo orgão ·do proprio Governo, que resta? Resta apenas Vfll'Í-
ficar si · é possível conciliar as duas urgencia·a ... 

O SR. TAVARES DE LYRA - E' uma nova questão a estudar. 
O SR. FRANCisco GLYCERIO - .. . a que se Tefere ao exame do 

estado de sitio e dos acto.s praticados durante elle, e aquella que se 
refere á apuração d:;t eleição presidencial, para proclamar eleitos o.:; 
que mereceram a maioria dos suffragios da Nação: 

Verifiquemos agora si é possível constitucionalmente e de facto 
a simultaneidade desses dous trabalhos. Eid a questão. 

O Congresso estabeleçeu, em dous ou tres pre-cedentes, que essa 
simultanei(lade é posaivel. O tCongresso durante a apuração da eleição 
presidencial tem funccionado em ,suas duas Casas orclina1'iamente. 
E' indiffe1·ente, para solução do caso, a natureza do assurnpto sub-
mettido ás ·duas Casas do Congresso. 
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Os Sns. ADOLPHO GoRDO E RIBEIRO GoNÇALVEs - Apoiado. Muito 
bem. 

O SR. FRANCISCO GLYCERIO - E' perfeitamente indifferente, e 
para prova de que não são apenas os assumpto.s de economia interna 
das Camaras que podem ser tratados em taes situações, tenho a honra 
-de 'Submetter ao criterio do nobre leade1· da maioria a seg11inte questão : 
si durante a apuração d:a eleição presidencial, durant-e os trabalhos das 
Com:in.issões de Inquerito, em summa, na pendencia della sobreviesse 
uma questão tão importante como a de uma declaração de guerra 
externa, as duas Casas não se dividiriam, para trabalhar cada uma 
dellas dentro da ·sua esphera eonstitucional ? 

O SR. TAVARES DE LYRA- Em um caso destes dissolve-·se o Con-
gresso para funccionar como Legislativo ordinario, e opportunamente 
se reunü··á novamente para continuar o ·seu trabalho. 

O SR. FRANCisco GLYCERIO - O Congresso nunca se dissolve, é 
permanente pela Constituição. 

O SR. TAVARES DE LYRA - Não façamos questão de palavras. 
Deixavam de funccionar Camara e Sena·do reunidos para se reunirem 
separa·damente. 

O SR. FRANCisco GLYCERW. - Não senhor. ·A consequencia . seria 
e3ta: as duas Casas se Teuniriam em horas ·differente.s. 

Admitta-se a d!ifficuldade, referida pela Mesa, da insufficiencia 
de numero de membros dü Congress'o, porque grande parte estaria 
occupada com a apuração da eleição presidencial, fazendo parte das 
-cinco Commi.ssões de Inquerito. 

E' preciso lembrar que apenas 30 dos membros do Congresso, 
dentre cerca de 300, estariam funccionando nas Commissões de Inque-
rito, e depois nada impediria que durante o dia as Commissões de 
Inquerito e o Congresso apura·dor funccionassem .de mane.il·a a dar 
numero para as duas Casas do Congresso em sessões nocturnas. 

O SR. ADOLPHO GoRDO-, Como teem funccionado . 
O SR. FRANCisco G:LYCERIO - Não ha nenhum inconveniente, 

não ha nenhum impedimento na Constituição a tal' desideratum. 
O SR. AnoLPHO GoRDO - E é es·se o paTecer do Sr. Affonso Penna, 

em seus com,mentarios ao Regimento do Congresso, ao Regimento 
Commum. 

O SR. FRANCisco GLYCERro- Já me referi á hypothese de guerra 
externa. Ag01·a quero me referir á necessidade imperiosa em que bem 
se poderá encontrar o Governo, de ter de solicitar ·do Congresso Legis-
lativo uma autorização para realizar operação de credito· no estran-
geiro paTa normalizar a vida finauceira da Republica. Que impedirá 
ao Congresso de attender, nessa hypothese, á solicitaÇão da Governo? 

O SR. AnoLPHO GoRDO- Sem suspender os trabalhos de apuração. 
O ·~R. FRA.L~crsoo GLYOERIO - Sr, Presidente, as hypotheses ima-

gina-das em contrario não procedem. 
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Quando o Congresso estava entregue á apuração da eleição do 
Sr. Dr. Prudente de Moraes, só havia uma questão urgente, a que 
o Marechal Flo~iar1o desejava -immediato exame, isto contrariamente 
aoa intuitos dos políticos que então dirigi,am o.s trabalhos do Congresso 
N acionai: S. Ex. o JI.IIarechal Flo'l'ianp Peixoto de·aej ava o ll!diamento. 

O SR. TAVAREs DE LYRA - V. Ex. está confundindo· -datas. 
O SR. FRANCisco GLYCERIO - V. Ex. é quem está profundamente 

enganado. · 
O SR. TAVARES DE LYRA - O adiamento foi proposto em junho de 

1894, quando a apuração já estava feita. 
O SR. FR-ANCisco GLYCERIO - O adiamento foi proposto ao cal-

lega de V. Ex. que neste momento occupa a attenção do Senado. 
O SR. TAVARES DE LYRA- Mas não houve projecto na Camara. 
O SR. FRANCisco GLYCERIO - Não houve projecto na Camar!!,, 

· V. Ex. tem razão. E já agora devo dizer o q~ desejaria calar. V. Ex. 
(dirigindo-se, ao Sr. T ,av,ares ele Lyra), mais do que ninguem, ·sabe 
quanto foi preciso de habilidade, contemporização e de diplomacia 
política para que as couaas conseguissem um encaminhamento conve-
niente, evitando-se a 'C!)llisão que se esperava. Os nobres collegas com-
prehendem a,s minhas reservas nestas remini-scencias; maa quem· quer 
que leia nas entrelinhas, quem puder sacudir um pouco o pó accumu-
lado entre as paginas da historia política da Republica poderá desco-
brir quaes foram oa motivos que então nos induziram a ter contem-
porizações. 

O então Presidente da Republica, o Marechal F lori.ano Peixoto, 
empenhava-se pelo adiamento do Congresso N acionai. Eu; por meu 
lado, não desejava contrariar, porque considerava que nenhum inte-
res-se me podia colloca11 em contraposição áquelle notavel homem pu-
blico, que havia jugulado a mais formidavel revolução, já havida con-
ti;a o regimen estabelecido. Eu desejava contemporizar com o grande 
consolidador dà Republica e, ao mesmo tempo, ·salvar os interesses liga-
dos á candidatura civil, representada no eminente cand-idato nacional, 
o ST. Dr. Prudente de Moraes. Ninguem mai.s do que eu e o nobre 
Senador por Sergipe (apontando o 81·. O'biveim VwlkJ,dãJ.o) conhece 
o desdobramento e os pequenos incidentes que ficaram amortalhados 
naquelle período e que ainda não foram tocados pela luz indiscreta 
dos hi.storiadores. 

Não ha paridade, portanto; o que ·se conclue € que temos prece-
dentes_ autorizll!dos de 'funccionamento das dua,s Casas do Congresso, 
separadas, mesmo estando funccionando o Congresso N acionai. 

O ·SR. ÂDOLPHO GoRDO - Esse é o bcto inconteatavel. 
O SR. FRANCisco GLYCERIO - Ora, o 1·equerimento da bancada 

de 'S. Paulo não é' para que se trate desde já do sitio; é para que 
o Senado se entenda com a Oamara, para ,saber si ella concorda com 
o trabalho em separado ... 
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O SR. TAVARES DE LYRA - Foi o que eu disse ; que á Cam,ara cabe 
a iniciativa de qualquer medida nesse sentido. 

O SR. FRANCisco GLYCERIO - Vou 1·esponder a esse ponto de sua 
oração, que merece, como todo-s os outros, especial cuidado. V . E x. 
deve ter visto que <> honrado Senador por :S. Paulo, quando funda-
mentou no.ssa commum indicação, declarou que ná.s não discutíamos, 
de me1·it-is, o sitio. 

O SR. TAVARES DE LYRA- Como eu não discuti de rnJe~itis o facto 
d'e poderem funccionar ·separadamente a Camara e o Senad<>. 

O SR. FRANCISCO GLYCERIO - Nós: aguardamos paciente e pru-
dentemente que sejam os actos do Poder Executivo submettidos ao 
nosso exame. De modo que isso não prejudica o direito ou a faculdade · 
precípua da Camara do.s Deputados de conhecer da Mensagem presi-
dencial, relatando os acto.s praticados pelo Poder Executiv<> durante 
a vigencia do shio; nós o que propomos é que às duas Casas se enten-
dam acerca de poderem ou não trabalhar simultaneamente em Oon" 
gre~so e Legislativo ordinario. E' isso só e exclusivamente. De modo 
que ahi - attendam bem - poder-se-ha proceder á apUTação da elei-
ção presidencial e poderemos, nas duas Casas, sepaxadamente, tratar, 
em segundo logar, da questão do ·sitio ; em fevereiro, proceder á veri-
ficação de poderes do.s membros eleitos para as duas Casas do Con-
gresso; em quarto logar - ou em primeiro - examin.ar si é conve-
niente que o Congresso dê ao Governo autoxizaçã<> para uma operação 
financeira. 

Imaginava que a nossa proposta deveria ser recebida com alvoroço 
pela maioria· do !Senado . O paiz está sob a pressão de uma situa.ção 
economica financeira sem precedentes! Os honrados Senadores estão 
vendo : a Caixa de Conversão es1!á se esvasiando e nós assistimos, 
como mulsumanos, fri amente, a esse facto, sem dar nenhuma provi-
dencia! Esgota-se a reserva de ouro do paiz, ficamos sem meio cir-
culatorio até para as transacções ordinarias, mesmo na Capital F e-
deral, quanto mais no paiz inteiro! E assistimos a tudo isso, tratando 
de eleições, . de competencias, de cousas mínimas. . . sem attender á 
situaç.ão financeira e economica do nossg paiz. 

A que está reduzida a alta funcção gestora do Congresso N acio-
nal!. .. 

Senhores, homens capazes, homens instruidos, pelo meno,s, na 
experiencia ·dos negocios, nós temos tempo de sobra para cuidarmos de 
todas estas questõe,s. A questão do sitio é, sem duvid·a nenhuma, uma 
qu_estão de confiança política para a maioria, para o Partido Repu-
bhcano Conservador. Nós não oppomos a menor restricção ao exer-
ClClo. desse direito do Partido Conservador. No tempo do Marechal 
Flonano, e u, da túbuna, da Camara, exigi a approvação do sitio como 
uma prova de confiança partidaria, sem embargo do mais l argo exame 
que naquella época se deixou á oppo.sição parlamentar. Os inteTesses 
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dores e chefes políticos·. Si ha conveniencia em se discutir os actos 
d:o e.stado de sitio antes de ser feita a apuração da eleição presiden-
cial, eu não reprovo semelhante attitude, nem posao extranhar pmque 
já me achei, em um momento, envolvido em uma situação semelhante 
e consegui conciliar. Agora, do talento e da capacidade dos h<>nrados 
membros do Partido Republicano Conservador depende conduzir as 
cousas com a maior prudencia e habilidade, mas sem o sacrifício do 
principio constitucional e sem annulla1' um precedente magnífico, que 
nunca .encontrou embaraço na sua reproducção, precedente excellente 
de poderem_ as duas Casas se separar e trabalhar durante as sessões 
do Congresso. 

Bi os nobrea Senadores acham que o exame dos actos do sit.io 
deve preceder á apuração presidencial, está isso nas suas mãos. Enten-
dem que os actos elo Poder Executivo devem ser approvados pela 
maioria parlamentar do Partido Conservadod E' um direito seu, 
indiscutível, desde que fique resalvada a liberdade do exame por parte 
do Congresso. Não ha xazão para que se prejudique a apuração da 
eleição presi'dencial com essa preoccupação1 que póde ser resolvida 
de maneira muito mais liberal, por um accôrdo, e sem prejuízo dos 
interesses nacionaes, ·aobretudo :sem prejuízo de um precedente que 
reputo excellente. 

Tenho- concluído. (Muito bem,· rruuito biJI!rl,.) 
E' encerrada a discussão do requerimento dos ~rs. Adolpho Gordo 

e Francisco Glycerio. 

O Sr. Presidente - Não havendo numero no recinto para pro-
ceder-se á votação do requerimento, vou manda1· proceder á chamada. 

Fe_ita a chamada verifica-se que não ha numero para se proceder 
á votação. -

&ESS·ÃO DE 14 D·E MA.IO 

O Sr. Presidente - Devo communicar ao Senado que a Mesa 
recebeu um offici<> da Camara dos Deputadas, nos scientificando qus 
aquella corporação já se acha prompta para dar começo aos trabalhos 
de apuração da eleição presidencial. No mesmo officio a C amara 
communica igualmente que recebeu a Mensagem do Sr. Presidente 
da Republica dando parte dos actos pTaticados durante o sitio. 

Pelo art. 5° do Regimento Commum cabe ás ·duas Mesa·a do Con-
gre~so, Senado e Oamara, entenderem-se préviamente. para designarem 
o d1a e o locál para a reunião do Congresso. . 

E' sabido - e já neste recinto se tratou deste assumpto _:__ haver 
controversia sobre si os actos do estad<> de sitio devem ser tratados 



-372-

de pre:ferencia aos referentes á apuração da eleição presidenciàl. Estou 
convencido _ sinceramente que não ha intereS"ae absolutamente, nem da. 
maioria nem da minoria, em dirimir_ essa duví,da com espírito par-
tidario. E tanto é isso verdade que procuramos auscultar a opinião 
da maioria do Parlamento para tomar~se uma deliberação, indiscutivel-
mente de grande transcendencia, sinão neste momento em que, como 
ha pouco ponderou o iUustre Senador por S. Paulo, a apuração da 
eleição presidencial não offerece difficuldadea, pois que a eleição se 
feriu, sem contestação, mas porque devemos deliberar a respeito para 
casos outros em que possamos estar nas mesmas condições e com uma 
eleição -presidencial disputada e contesta:da~ 

Foi attendendo a isso que procuramos entender-nos em nome da -
Mesa do .Senado com o Sr. Presidente da Camara dos DeputadoS", para 
saber qual a inteUigenáa que aquella Casa do Congresso daria - á 
primazia do assumpto a ser tratad·o. Si a maioria daquella Casa se 
inclinar pela apuração da eleição presidencial, convocarei em tempo 
o Congresso Nacional, design·ando o local e o dia da reunião; si, 
porém, a solução fôr outra, aguardaremos a decisão dada pelo Parla-
mento sobre q sitio, para depois então se dar a convocação do Con-
gresso N acionai. 

Era isto o que eu tinha a communicar ao Senado. 

on,DEM DO DI A 

Votação, em discU:saão unica, da indica'ção n. 1, de 1914, dos 
Srs. Adolpho Gordo e Fr\].ncisco Glycerio, solicitando que a Mesa do 

·Senado se entenda com a da Camara afim . de funccionarem separa-
·damente as duas Casas do Congresso emquanto este estiver funccio -
nando para a apuração da eleição presidencial. 

O Sr. A1'f.r·e'do, EHis (pela 011dem) - Sr. Présidente, não estou 
autorizado pelos meus nobres amigos- signa'tarios do requerimento, o 
qual eu subscrevo como já declarei, mas, á vista do exposto por V . Ex. 
eu suggeriria a idéa de não se votar este xequerimentá, ·.;;inão depoi~ 
de V. Ex. te1· conferenciad·o com a Presideucia e a M~sa da outra Uasa 
do Congresso sobre o assumpto. 

O_ Sr. Pres-id·ente --:;- Devo dizer a V. Ex. que o assumpto do 
requenJI!ento não tem absolutamente ligação com as considerações que 
acaba de fazer. -

Os Srs. Senado'res Adolpho 'Gordo' e Francisco Glycerio requere-
ram que o Senado declarasse se entendia conveniente tratar conjunta-
mente os dous assumptos; 



373,...... 

Os ·3enhores que approvam o requerimento, queiram levantar-·se. 
(P!a'U!Sa.) 

Teve apenas seis votos. Foi rejeitado. 

O Sr. Presidente- De harmonia com as declarações que ha dias 
fiz ao Senado, em nome da Mesa desta Casa, entendi-me com a da 
Camara dos Deputados, inclusive com o illustre Preaidente daquella 
coqJoração, que, infelizmente, ainda se mantém arredado do-s traba-
lhos parlamentares por motivo de molestia que o afflige, tendo ficado 
combinado entre as duas Mesas do Congresso tratar-se pri:r;neiramente 
do sitio, com a urgencia que a materia reclama, esperando que o 
Parlamento, confo·rme é de interesae publico, dará prompta solução a 
esse assumpto, para, posteriormente, ser designU:do o dia da reunião 
do Congresso para a apuração da eleição presidencial. 

Era o que tinha a declarar a esta illustre corporação. 

O Sr. Leo,po·lid•o de BUJlhões - Sr. Presidente, os jornaes desta 
Capital publicaram, ha tres ou. quatro dias, a Mensagem que o Sr. Pre-
·sidente da Republica ·dirigiu ao Congresso, dando os motivos da decre-
tação e da.s prorogações do esta-do de sitio. 

A discussão deste assumpto, Sr. Presidente, j·á foi iniciada nesta 
Casa, graças ao vibrante protesto lido ela tribuna, na sessão do dia 4, 
e em posteriores discursos do nobre Senador pele Bahia e dos nobres 
Senadores por S. Paulo. 

Peço licença ao Senado para tratar do mesmo assumpto em ligei-
ras palavra-s, sem pretender antecipar o debate que, naturalmente se 
travar--ª' neste recintoJ quando o projecto da Camara fôr submettido 
ao nosso e.>tudo e dec1são. 

Sr. Presidente, a medida do sitio . é de tal gravidade que jus-
tifica a attitude assumida logo nos primeiros dias ·da sessão pelo nobre 
Senador pela Ba~hia e pela illustre bancada paulista; digo mais, ella 
impõe a todos nós, representantes da Nação, o rigoroso dever de estar-
mos vigilantes, de tomarmos conhecimento immediato della, como 
V . Ex. acaba ·de annunciar-nos, para collaborar com o Poder Executivo 
no restabelecimento da ordem, ou suspendel-a si verificarmos, pelos 
factos, que essa medida excepcional j.á não tem razão de ser. 

O .SR. ALFREDO ELLrs - Apoiado. '. 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Sr. Presidente, o estado de sitio 

não é uma medida ordinarir. de policia. 6ó por excepção, em circum-
stancias muito anormaes, os Governos a ella reconem, Governos ·dignos 
desse nome e que es·tejam na altura da sua missão. Para as agitações 
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communs, O·S motins populaTes, as perturbações frequentes da ordem 
que se dão no nosso meio, trabalhado por paixões políticas excessi-
V3!a, as leis ordinarias são mais que sufficientes e o teern sido, e deverão 
ser ' para reprimir e dominar esses movimentos.. . . 

Se"'undo a nossa Constituição, ST. Pre-sidente, o estado de s1t10 o . . 
só póde ser decreta.do no caso de uma grave cornrnoção mtestma que 
ponha em irnrninente perigo a Patria ... 

Não basta que a cornrnoção se clê, que se tenha realizado, que se 
tenha verificadD, que seja um facto alarmante; é preciso que essa 
cornrgoção .seja grave e de· tal gravidade que ponha em perigo irnrni-
nente a Pa·tria e as instituições. No art. 80, § 2°, o legislador consti-
tuinte completou o seu pensamento, já enunciado no art. 34, dizendo . 
que nas medidas de repressãq o Poder ExecutivD se lirnitar.á á deten-. 
ção e desterro. _ 

Repitamos, Sr. Presidente . . f:iigamos a rnaxima dos pa·dres, quando 
éornbatem os inimigos ·da religião - Clama, damja, ibaque ne cems·e..s-1 
- Repitamos: primeiro o sitio só póde .ser reclarna:do por urna com-
moção intestina pro·funda, que se tenha realizado e ponha em perigo 
as instituições e a Patria. 

O SR. SÁ FREIRE - V. Ex. quer dizer que o estado de sitio é 
sempre repressivo; não póde ·ser preventivo~ 

.O SR. LEOPOLDO l'lE BuLRÕEs - Chamo a attenção· do Senad(i) 
para o aparte do honrado .Senador pelo Districto Fe·deral e para o 
texto da Constituição. 

· Segundo - durante o estado de sitio só póde o Govemo usar de 
dous meios de · repressão : a detenção e O· desterro. A conclusão já o 
honrado Senador pelo Districto Feder:al a tiroU:; nem outro qualquer 
espírito culto poderia chegar . a conclusão diversa .. 

O SR. SÁ EREIRE - A' conclusão diversa chegava o Sr. Quintino 
Bocayuva coro muito bôas razpes. 

O SR. LEOPOLDO DE Bu'LHÕES - Jámais o estado de sitio pálde 
ser _urna arma de prevenção. 

Sr. Presidente, cousa mais cla.ra, ma1s evidente não se póde eR-
contrar. 

O SR. SÁ FREIRE - Não é assim tão evidente. V. Ex. deve se 
recordar do discurso do Sr. Leovigildoo Filgueiras. · 

.O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Sr. PTesidente, eu colloco .acima 
do discUTso do Sr. Filgueiras e das palavras do Sr. Quintino Bocayuva 
o texto claro da Oonatituição, texto expresso, insophismavel. 

O SR. SÁ FREIRE - Não apoiado, porque elles tarnbem liam a 
Constituição, e cornrnentavam seu texto coro grande capacid·ade. 

O SR. LEOBOLDO DE BuLHÕEs - Essa capacidade não f.oi tanta 
que ppdesse alterár o pensamento do legislador constituinte. Este pen-
samento é o de fazer do sitio um instrumento rePTess.ivo. 
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O SR. SÁ FREIRE - Pelo . proprio texto da Constituição pode-10e 
chegar a conclusão diversa. 

O SR. LEOPO·LDd DE BuLHÕEs- Não é possivel chegar a conclusão 
diversa porque a Constituição diz, bem claramente, que, para o Poder 
Executivo decretar o sitio é mistér que se tenha realizado commoção 
intestina capaz de pôr a Patria e as instituições em imminente perigo. 

O SR. SÁ FREIRE - A quem compete o crl.ter:io para julgar da 
gravidade desse perigo~ Ao Poder Executivo. Nós depois poderemos 
julgar si elle usou bem ou mal dessa competencia. 
' O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Uma commoção intestina nessas 

condições não póde passar despercebida, pois que abala a ordem e 
todo o organismo social. 

O SR. '11AVARES DE LYRA - O Congresso já deu estado de sitio até 
para apurar responsabilidades. 

O SR. LEoPOLDO DE BuLHÕEs - Quando se tratava. de commoção 
que já se havia realizado, com o encontro de forças rebeldes em com-
bate contra a-s legaes. · 

O SR. TAVARES DE LYRA - Ahi' se verificou até que não havi•a 
crime politico e apenas crimes communs. 

O SR. SÁ FREIRE - V. Ex. acha que o estado de sitio só póde 
~e.r repressivo~ 

O SR. LEOPOI:DO DE BuLHÕEs - Quando é decreta-do pelo Poder 
Executivo, sem duvida. 

O SR. SÁ FREIRE -Leia o trabalho do Dr. Viveiros de Castro a 
esse respeito. 

O SR. TAVARES DE LYRA- ·Deputados e Senadores que agora estão 
se insurgindo contra esse estado de sitio, approvaram outros em que 
foram presos membros do Congresso N acionai. Na Mensagem a pro-
posito dog acontecimentos re.>ultantes -da vaccina obrigatoria, o Sr. Ro-
drig-ues Alves pedi.u o estado de sitio com suspensão das immunidades 
parlilmentare>: e o Congressó deu, sabend-o o que fazia, e V. Ex. era 
:M:ini·stro da Fazenda. ' 

O SR. S-~ FREIRE dá um aparte. 
O SR. LEOP.OLDO. DE BuLHÕEs - Nessa occasião o Congresso votou 

o sitio com a J'eserva daR immunidades, e en, que fui Rel!l;tOl· elo pro-
iect.o, accentuei. desta tribuna, que aquella clausula tinha méro valor 
declarat01·io norque essa '0esalva estava na Constitu;ição. · 

O SR. SÁ FREIRE- Não era necessaria a declaracão. Neste ponto 
estou a.t.é de accôrdo com V. Ex. Não é isto o que se discute. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs- Eu suppunb.a estar dizendo 'cousas 
sedicas, corriqueiras, correntes pai'R todo o mundo .. . 

O SR. SÁ FREIRE - Cousas sediças tratad-a·s pelo espirito -de Qu1n-
tino Bocwvuva ~! Si eu dissesse. bem, mas Quintino Bocayuva, Leovi-
gildo Filgueiras e muitos outros! 
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O SR. LEOllOLDO DE BuLIIÕEs - • ... menos para o . Congresso de 
meu paiz. 

O SR. · SÁ FREIRE ~ Constitucionalistas argentinos de notavel 
competencia reconhecem, de accôrdo com a interpretação da Constitui-
ção· de ·seu paiz, que, nesse éa-so, o e-stado de sitio é preventivo. 
· O SR. LEOPowo DE BuLIIÕEs - Respeito muito a opinião do nobre 
Senador·. · !I i 
. O SR .. rSÁ FREIRE :__ V. Ex. póde ter razão, mas não está dizendo 

cousas sediças; porque nunca as disse. 
· O SR. LEOPOLDO DE BuLIIÕEs - Suppunha estar dizendo causas 

sediças, sómente des·conheciJ-as do Governo de meu paiz, que, na sua 
Mensagem dirigida ao Congresso, diz e repete que o 8r. Presidente 
da Republica Tesolveu decretar o estado de sitio, afim de usar dos 
meios preventivos que a Constituição assegura p1n~a defender a ordem 
pu<blica, "e para a garantia e regular funccionament? ·das institui9ões. 

Este ponto, para mim, está liquidado : o sitio é repressivo .. No 
emtanto, toda a defesa do Governo .se baseia no falso supposto que 
o ,. estado de sitio é ou pó de ser preventivo. E' ess·a a principal alle-
gação da Mensagem. Não se lê outra cousa, sinãü: "tentativa·s crimi-
nosas de perturbação. . . essas tentativas se caracterizaram com o 
principio de execução .. . conhececlor de ameaças e dos manejos sedi-
cioso-s ... impedir qualquer -criminosa tentativa de desacato ao Governo 
legal", etc., etc. 

Adeante, em outro P,eriodo, falia em intuitos de sU:blevação,· e diz 
que .o Governo recorreu · ao s-itio para i.mpedir acto.s de rebellião ou 

' $i.l.ffocal-a, caso se caracteriza-sse. · ' 
Nesses termos, a Mensagem justifica o sitio,· sem affirmar uma só 

vez qúe :00 tivesse d?-do uma rebellião, que tivesse explodido uma 
revolta. 

- O SR. SÁ FREIRE - E' melhor assim do que prendel' Senadore,: 
·e Deputados, como aconteceu em outros casos identicos. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLIIÕEs- A doutrina da Mensagem é nova , .. 
O SR. SÁ FREIRE - Não apoiado. 
O SR. TAVARES DE LYRA - Não apoiado. 
O SR. LEOPOLDO DE BuLRÕEs - ... e repellida pela lettra, pelo 

espírito .d•a Constituição e pela natureza do nosso regimen. 
O nobre Senador pelo Districto Federal, que me honra com os · 

seus apartes a todo o momento, recorda a opinião d:o General Quin-
tino Bocayuva, em 1894. Tive ·a honra de responder a S. Ex., desta 
tribuna, e creio que nessa occa·sião a opinião triumphante não foi a 
rdesse illustre General. 

O SR. SÁ FREIRE - Como não foi? O Sr. Ruy Barbosa apresentou 
uma ·declaração de voto sobre uma emenda rejeitada. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLIIÕEs - A questão é outra. Houve abusos 
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e o Senado e a Oamara passaram uma esponja sobre elles, á viata da 
situação excepcional em que o paiz se achava. 

O SR. SÁ FREIRE - Porque xeconheceram que não havia crimes 
políticos. 

O SR. LEOPOLDO DE B~LHÕEs - Creio que a esse tempo o nobre 
, Senador não fazia pa.rte desta Casa. Nessa o_ccasião foi di·acutido e 

votado o estado de sitio .solicitado pelo Marechal Floriano Peixoto., 
depois que rebentou a revolta de 6 de setembro. 

O SR. SÁ FREIRE - Esse é ·o de Floriano Peixoto; eu me referi 
a outro estado de sitio, para discutir a questão ' comtitucional. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Essas tentativas de _agitação· .. . 
O SR. SÁ FREIRE - E' muito pePigoso manter-se o estado de sitio 

na Constituiçã-o; mas deixar um instrumento destea sem se poder 
absolutamente praticar é que eu ac;ho um absurdo. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Podemos votar uma lei regula-
mentando o art. 80 da Constituição, e o nobre Senador contará com 
o meu auxilio paTa fazer passar aqui essa lei. 

O SR. SÁ FREIRE - Esse projecto já foi discutido e cahiu ou não 
foi ainda envia:do á outra Camara. 

O SR. TIA vARES DE LYRA - O projecto está na Camara; já foi 
approvado DI) s.,nado com a collaboração do Sr. Ruy Barbo·aa, em 1908. 

O SR. LEOP0LDO. DE BuLHÕÉs - Tentativas de sedição, de desaca-
tos, intuitos Tevolucion arios, etc. não justificavam a ·decretação do 
estado de sitio, ·principalmente quando o Sr. Preside,nte da Republica 
na sua Mensag·em .confessa que contava co.m o apoio das clasaes civis 
e militares para a manutenção da ordem. Mais adeante diz a Mensa.-
gem. e eu chamo a attenção do Senado para este trecho, que a vidn 
continuou normal no Rio de Janeiro, em Nictheroy e em Petropolis, 
que o Governo não tem tido necessidade de empregar os meios que 
o .sitio lhe facultava . . . 

O SR. SÁ FREIRE - Ma·a não foi melhor assim? 
· O SR. LEO.POLDO DE BuLHÕEs - Melhor seria não: ter decretado 

o sitio . _ 
O SR. SÁ FREIRE - Uas V . Ex. está voltando ao principio da 
..,. I ' r- - · - ..., qupstao. 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Sr. Presidente, confessa a Men-

sagem. repito . que a vida era normal, que o Governo não tem tido 
nBce~sidRfle ne usar os meios facultado:a pelos decretos de março e 
ab1:il ~. finalmente, que a população só sabia que estava cóm as suas 
g-aTantias susnerísas por ter o Dia1io Official publicado os decretos 
que as suspenderam. · 

O SR.. SÁ FREIRE - V. Ex. acha que isso é peior do que mandar 
nrender Senadores. O CR.SO tvuico é o do Presidente desta CaRa. que 
foi preso preventivamente e n~o repressivamente, por ·ae ter verificad'O 
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depois que não tinha nelle nenhuma responsabilidade. ( Trocwm-se 
v.arios apartes.) . 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs- Nunca, Sr. Pres1dente, um Chefe 
de Estado confessou mais ingenua e claramente o seu erro .. . 

UM SR. SENADOR- Na opinião de V . Ex. 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs -----' . .. violando a Constituição, inva-

dindo a e·aphera das attribuições do P0de~· Legislativo ... 
O .SR. CuNHA PEDROZA - Não apo1ado. 
O .SR. LEO.PO.LDO DE BuLHÕEs - .. . a quem GOmpete decretar 

o sitio. 
O SR. SÁ FREIRE - Mas compete tambem ao Poder Executiv:o, 

quando o Congresso não. estiver reunido. 
O .SR. LEOPOLDO DE BuL:ffÕEs - ETa de esperar, Sr. Presidente, 

que esse vicio dos decretos de sitio foS'se arguido, como o foi, no Su-
premo Tribunal, e que um dos luzeiros de·ase Tribunal não escrupu-
liza-sse em fundamentar o seu voto, demonstr·ando a inconstitucionali-
dade dos referidos decretos. 

O SR. SÁ FREIRE - Mas o Tribunal inteiro entendeu de maneira 
differente. 

O· .SR. LEO·POLDO DE BuLHÕEs - .Si não. era, facil apparentar a 
legalidade dos decretos ·de 4, e creio que de 24 de março, difficilima 
·Se torna a ·defesa ·do de 25 de abril, que decretou o sit'io por atacad'o, 
isto é, até outu·bro. 

O SR. ÂLFREDO ELLrs - O sitio ehronico. 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs- O .Senado vae ouvir a justificativa 

dessa prorogação inconcebivel e extravagante do estado de sitio. 
Por que razão o Governo prorogou o sitio at'é outubro~ 
.Apezar, S;·. ·Presidente, do Governo dizer na Memagem que reina 

calma .em toda a cidade, nessa mesma Mensagem 6e affirma que "não 
amo1·teceram os intuitos de sublevação, que espreitam o momento 
favoravel, empregam sorrateiros e envenenados processo , que a·a auto-
rida-des p1·eci•sam vigiar, incansaveis e combater sem interrupção". 

E ·é deste modo que se just ifica a prorogação do e'stado de sitio 
por seis mezes. ... -

O SR. RIBEIRO GoNçALVEs - Isso é irrisorio. 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Quer vêr o Senado a sinceridad~ 

deste amor pela ordem publica, ou deste receio de perturbação~ 
O inquerito militar que !oi instaurado foi cancellado por não 

te1·em descoberto as pessoas que compunham esse tribunal cousa al-
guma que indicasse qualquer tentativa de aggressão contra o Governo; 
e os presos civis e militares, tidos e havidos como cabeças do movi-
mento, foram postos em liberdade sem que nenhum delles fosse inqui-
rido ou processa-do. 

Sr. Presidente. a Mensagem pTesidencial pro-curou colorir factos 
fazer uma especie -de romance, para fantasia1• um plano de conspiração: 
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Assim diz que os del'l'otados no pleito ·de 1 de março estav~m des'pei· 
tados e pretendiam tirar uma desforra tremenda; que cogitavam de 
depôr o Presidente ·da Republica, com o fim de acclamar um salvador. 

O SR. ALFREDO ELLIS .- Pura fantasia .. 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs- Ora, .Sr. Presidente, não ha quem 

ignore que a eleição de 1 de março não foi disputada, e que o fosse, 
p'or mais renhido que fosse o pleito, não deixaria resentimento n.,em 
odio, porque, em primeiro logar, tratava-se de um candidato civil, 
em .segundo porque esse candidato foi indicado em nome de uma polí-
tica de apaziguamento e conciliação; terceiro, porque esse candidato, 
pelas ·suas tradições, pela sua moderação, impunha~se e impõe-se a-o 
respeito de todos. · 

· P or que desfona ~ 
Pois o·s candidatos da opposição não declararam que se retiravam 

do pleito e, mais tarde, não declararam tambem que não contestariam 
essa eleição ~ 

A quem aproveitaria uma revolução~ 
Por que depôr o Presidente cujo mandato está prestes a findad 
A política de .salvação foi e é do Governo e nunca da oppos1çao. 
P or que prorogar o . sitio? A quem aproveita essa violencia ~ 

A' situação, não, porque a torna mais -odiolSa. 
Ao futuro· Presidente ? tambem não, porque todo o mundo sabe 

que S. Ex. pretende partir para -a Europa, e não o póde fazer deixando 
o paiz sob a pressão do estado de sitio, isto é, supposta victima de 
cõmmoção interna: 

O sitio não aproveita a ninguem e e.stá a prejudicar a todos e com 
especialidade os credi tos das instituições e da Nação. 

O SR. ALFREDO ELLIS - O e1·edito do paiz principalmente. 
O SR. LEOP{)LDO DE BuLHÕEs - Mas, Sr. Presidente, accrescenta 

a Mensagem que elle é nece·ssario porque: "Suppôr eliminado o peri~<o. 
porque foi evitad·o o primeiro golpe, é ser cégo aos ensinamentos de~ 
vida dos povos ! " 

.Sr. Presidente, esse é . o argumênto mais forte invocado pam a 
manutenção da medida vexatoria e excepcional. Meus conhecimentos 
de historia deixam muito a desejar; são muito ·superfieiaes. Do pouco 
que tenho lido da hi-storia dos povos o que sei é que o esta;d·o de sitio 
é uma a1·ma que/ já cahiu em desuso ;· raramente é brandida, mesmo 
em épocas anormaes,_ em casos extremo·s. Sei que no período de um. 
seculo a Ame rica do Norte só usou do esta·do de sitio uma vez, quando 
aquella grande Nação se via ameaçada de seu anniquilamento, dur.ante 
a guerra de Seccessão. 

Não sei a que historia se refere a Mensagem. Será á historia 
antiga? Na historia contempo1·anea, a Inglaterra esliá ameacad11. de 
uma guerra civil por causá ·da questão do H.ome 1-ule,· como ~ .sabe o 
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Ulster é contrario a essa medida; alli milhares de homens se pl·epa-
ram para a luta arma·da. 

O SR. ÂLFREDO ELLIS -Abertamente. . 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - . . . importando petrechos bellicoa 

em larga escala para resistir com armas na mão a essa reforma. Que 
fez o Governo da Inglaterra? Decretou o sitio? Não. Procura resolver 
a questão por meios ordinario.s e até por meio de um accôrdo. 

Essa referencia á histeria universal traz-me á memoria um apo-
logo que peço licença para reprodüzir em pouca::s palavras. E' um 
apologo que Jerl()nymo Coignart, de Anatole Fr·ance, diz ter ouvido 
da propria bocca do abbade Blanchet. 

"Quando o Príncipe Zemire subiu ao throno da Persia reuniu 
os academicos do seu Reino e lhes disse: - o Dr. Zeb, meu mestre, 
ensinou-me que para os Soberanos não commetterem erros devem Ee 
inspirár nos exemplos do passado. Quero por isso saber a histeria dos 
povos e vos ordeno que componhais U'ma histor:.ia universal." . 

Os academicos prometteram satisfazer o desejo do Rei e mette-
ram mão.s á obra. :vinte anno.s depois apresentaram-·ae ao Rei segt!lidos 
por uma caravana de 12 camellos, trazendo cada um 500 volumes. 
O secretario perpetuo então disse: "'8enhor, depomos a vossos pés a 
obra que nos encommendastes; ella compõe-se de 6 . 000 volume.s." 

O Rei agradeceu o trabalho, ·mas disse: "Emquanto trabalhaveis 
eu envelheci; os encargos do Governo do paiz tomam-me tanto tempo 
que não posso lêr obra tão longa. Fazei, pois, um resumo proporcio-
nado á brevidade da existencia humana." 

Os sabias trabàlharam ainda maia vinte annos e apresentaram-se 
depois ao Rei, trazendo mil e quinhentos volumes, em tres camellos. 

"Senhor, diz o .oecretariQ perpetuo, eis a nova obra. Creio que nada 
omittimos ·de essencial." O Rei respondeu: "Não posso lêl-a, estou 
velho, os longo,s trabalhos não conveem á minha i.d'ade. ·Resumi mais 
e .sem demora." · 

Os academieos da Persia, Sr. Presidente, tiveram de trabalhar 
maia dez annos. Voltaram ao Rei, trazendo quinhe~tos volumes em 
um elephante. "Senhor, diz o secretario perpetuo, gabo-me de ter sido 
succinto." Disse o Rei: "Não o fostes bastante; estou no fim da vida, 
morrerei sem conhecer a histeria dos homens, si não fizerdes um 
resumo mai·a abreviado." 

Voltaram ainda os academicos depois de cinco annos e, quando 
o secretario dir.igia-·8e para o palacie, puxando um asno, que trazia 
sobre as costas um grosso volume, um official do palacio disse: "Apres-
sae-vos, apre.ssae-vos; o Rei morre." Com effeito o Rei da Persia 
estava no seu leito de morte e ·di·3se, suspirando, ao secretario: "M·or-
rerei sem conhecer a histeria dos homens." "SenhoT, diz o .secretario, 
moribundo como o Rei, Tesumirei a historia em tres palavra·s: "Os 
homens na·sceram, soffTeram e morreram." 
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Sr. Presidente, o Sr. Marechal Herme·s ·da Fop.seca, Presidente 
da Republica dos EstadDs Unidos do Brazil, que tem e,xcedido a todos 
os Presidentes em civilismo, foi mais feliz que o Príncipe Zemir, Rei 
da Persia: estudou a historia, poupando canseiras ao·s academicos 
patrícios, e aprendeu uma causa: que para 'a prosperidade e felic.idade 
do Brazil não é preciso mais do que "sitio prorogado, chronico, sitio 
permanente". · ; i ~ . ;:1F ~ ~ ~f~\ 

Vê V. Ex. Sr. Presidente, que eu não fallo como opposicionista 
systematico. Não ·o sou. V. Ex. occupa UIDI lagar nesta Casa no tempo 
do Governo ·do Marechal Floriano e é testemunha de que, embora 
amigo e partidario daquelle Presidente, oppuz-me á prorogação do 
sitio, pedido pelos ·mesmos motivos, os mesmm Teceios repetidos agora 
na Mensagem. 'Ne.ssa ·occa·sião tive a fortuna de relatar, não só o 
projecto de prorogação (le sitio como o do adiamento do Congresso. 
Conclui negando um e outro. O primeiro não teve votos ·sufficientes . 
para a victor.ia, neste recinto; o segundo, posso dizer, pàssou por 
unanimidade de votos. Defendi então o que defendo hoje - os êlireitos 
do povo, os direitos do Congresso é a necessidade de resistir aos a.busos 
do poder' 

O SR. ALFREDO ELLrs - Nada. mais justo. 
O SR. I .. EOPOLDO DE BuLHÕEs - Sr. Presidente, ao entrar nesta 

Casa, no ·dia de hontem, o director do Imparc~l pediu-me que apre-
s'enta'S·se ao Senado uma expo-sição que fazia sobre o·s acontecimentos 
de 4 de março, em que elle teve parte, e, ao mesmo tempo, sua defesa. 
Tendo sido preso por mais de cincoenta dias e não tendo sido nem 
processado nem ao menos inteTrogado, quer dar o ·aeu ·depoimento e 
fazer a sua .de'fesa, attestando que das suas ofíicinas não partiram o~ 
boletins a que se refere a Mens.agem. . 

O SR. ALFREDO' ELLIS - Nada: mais justo. 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Não .sei, Sr. Presidente, '3Í V. Ex. 

me permittirá que junte ao meu discurso essa defesa, este depoimento. 
ou si V. Ex. exige que eu leia. Está escripta em termos commedidos, 
como sempre escreve o Dr. Macedo Soares. 

Não podia negar-me, Sr. Pre-sidente, primeiro porque reconheço 
que a imprensa está amordaçada; segundo porque muito me merece 
O Imparcial. Conheço a seriedade de sua direcção, a capacidade dos 
seus redactores e a honestidade da empreza que o su stenta. 

O SR. ALFREDO ELL'rs - Muito bem. 
O SR. PRESIDENTE - v_. Ex. ~abe que documentos dessa natureza 

só podem ser publicados no Dixl:rio d:o Co11Jg1·esso com o consentimento do 
Senado. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs T Mesmo l) .. dD da tribuna 1 
O SR. PRESIDENTE - E' um direito de V. E x. 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Neste caso vou lêl-o . E' uma 

exposição de factos, é um ~·ecurso de ·defesa: . 
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A carta ql).e .me dirigiu o Sr. Macedo Soares está concebidas nestes 
termos: · 

"Eminente amigo Sr. Senador Leopoldo de Bulhões - Tendo o 
P1·esidente da Republica enviado á Camara dos_ Deputados a Mensa-
O'em relativa ao estado de sitio, decretado e pTorogado na ausenda do 
Congresso, e ª'inda prorogado, nas vesperas da actual sessão legislati~a, 
por tempo excedente de sua duração normal, julgo oppor tuno e mUlto 
conveniente trazer ao conh_ecimento dos representantes da Nação o 
meu depoimento sobre estes acontecimentos, pois nelles me vi envol-
vido J.'Bla solicitude do Governo. 

Subsistindo a intoleravel situação de arrôcho policial nas mani-
festações publicas do pensamento, ·sendo apenas 1·espeitadas as que 
encontram um orgão na tribuna parlamentar, não posso me servir pre-
séntemente das columnas do meu jornal para dizer ao paiz as verda-
des que elle ·deve conhecer . 

.Sou, portanto, obrigado a pedir ao eminente amigo a bonda-de 
de lêr na Casa do Congresso, que se honra com a ·sua p1·esença, o 
incluso depoimento e protesto. 

Patrício venera-dor e att. 0 
- J. E . de Macedo S.oares." 

O SR. PRESIDENTE- Chamo a attenção d'O illustre Senador. S. Ex. 
não está discutindo a ma teria. para que pediu a palavra. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - 'Sr. Presidente, o que estou lendo 
se liga aos movimentos de 4 de março. ' 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex., indiscutivelmente, fazendo um requi-
sitorio contra o Governo da Republica, através -de uma reclamação de 
um dos individuas que o Gov~rno entendeu dever deter por occasião 
do e:.tado de siti-o, incontestavelmente, V. Ex. está falseando o seu 
mandato. 

Nínguem discute, nem póde contraTiar o direito, que teem todos 
os membros desta Cas-a, guardada a correcção devida e o respeito ao·a 
dispositivos do Regimento, de fazer accusações que bem lhes pareçam 
contra a autorida-de publica. 

Utilizar~se, porém, da tribuna para lêr um artigo de critica acerba 
ao Governo da Repubhca, escTipto por um individuo reputado sus-
peito, V. Ex., que é um homem de Governo, e que merecidamente 
go~a dentTo e fóra do Parlamento de creditos solidos, como um espí-
rito conservador, não devia, perdôe-me a franqueza de seu velho admi-
radoT e amigo, assim proce-deT, valendo-se da funcção que com tanto 
brilho tem exercido nesta Casa, para lançar mão de uma arma, que me 
parece inconveniente. 

Era esta a ponderação que eu, respeitosamente, julguei do meu 
dever levar ao conhecimento do alto criterio do meu illustre e nobre 
colleg-a . 

O SR. LEoPOLDo DE BuLHÕEs - Sr. Presidente, V. E x. me conhece 
e sabe perfeitamente que eu, no exer cício do meu mandato, procuro 



seT -o ma1s correcto possível, de accôrdo com os dictames -da minha 
consciencia. 

-Suppunha cumprir um dever, trazendó á tribuna do Senado eSfla 
defesa e esse depoimento, justamente po-rque, inconstitucwna1meme, 
o Poder Executivo coarcta a liberdade da imprensa. 

O SR. PRESIDENTE - O Regimento prohibe que qualquer de nós 
em situação normal possa externar juizo pejorativo á autoridade do 
Sr. Presidente da Republica e . a qualquer de nossos collegas. Muito 
mais implicitamente está prohibido que o Senador traga para a tri-
buna, em nome de outrem, uma accusação violenta, como a que V. Ex. 
está lendo, entremeiacla ele juizos deprimentes aos representantes da 
autoridade. _ 

O ·SR. LEoPOLDO DE Bui.:rrõEs - Si V. Ex. ,entende que o Regi-
mento não permitte que eu leia es-sa exposição, para publicai-a, no 
meu 'discurso, desisto immediatamente de fazel-o. ·Supponho estar, não 
no exercício de um .direito, mas no cumprimento de um dever. 

O SR. PRESIDENTE - Si esses escr iptos não conti:'vessem, como 
conteem, juizos aggressivos ás autorid-ade-a publicas, com a vehemencia 
que a nós proprios é prohibido usar da tribuna, eu não teria cha1nado 
a attenção elo meu illustre collega. 

Acredito que V. Ex. mesmo, que, tal vez, não tivesse lido intei-
ramente essa explicação do redactor -do Impa1·cial, me ajudará a dar 
cumpTimento ao Regimento. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Já declarei e repito : -si V. E x. 
entende que o Regimento véda, não insi;:;to, não insistirei. V. Ex. aabe 
que, pela Constituição , no sitio decretado pelo Poder Executivo, a 
Policia só pócle prender ou desterrar. Não póde intervir na imprensa· 
estabelecendo censura, e o faz. 

O SR. PRESIDENTE- O que affirmei a V . E x. é que o Regimento 
prohibe que da tribuna do Senado se possam articular accusações, 
juizos pejoTativos contl'a o Presidente da Republica. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Si V . E x. entende que o·a artigos 
incidem nessa censura, eu não CO'Iltinuarei a sua, leitura . Estou expli-
cando a razão desse recurso que provém elo arbítrio que o Goyerno 
exerce, amordaçando a imprensa. 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex. acaba de fazer um notavel discurso 
il.e opposição, contra os actos elo Presidente da Republica, mas, com 
a cu.ltura, a elevação com que ·sempre tem occupa.d-o a tribun a, não 
partmdo dos seus illustres collega-s protesto algum, e s1m, apenas, 
apartes e contradictas. 

O SR. SÁ FREIRE - Materia de doutrina. 
O SR. PRESIDENTE - Mas, os escriptos que V. Ex. está lendo não 

teem a feição da oração com que acabou de illuatraT a tribuna. 
O ~R. LEO-POLDr> DE BuLHÕEs .---: Sr. Presidente, reconheço que 

este escr1pto revela o estado de esp1r1to do seu autor , não h a duvida. 
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Um moço, director de um dos principaes orgãos desta Capital e que 
acaba de sahir de uma prisão injusta, devia ter um pouco de paixão. 

Não continuarei a lêr e me limitarei, para terminar, a tomar· em 
consideração arguições que se teem articulMlo e repetido·, neata Casa 
e fóra della, ist:o é, que o Governo do Marechal Hermes da Fonseca 
ar{:a com grandes responsabilidades, creadas pelos Go·verno.s anterio-
res, com os erro·s accumulado·a por. esses Governos .. . 

Até onde ü~á a verdade dessas allegações, Sr. Presidente? 
O Sr. Campos Salles reeditou uma dessas criticas correntes fe itas 

ao Governo do Sr. Rodrigues Alves. 
Dizia-me S. Ex. que o Sr. Rodrigues Alves merecia louvores por 

teT continuado o plano financeiro }.IIurtinho, não merecia applausos 
pelo seu programma e{:onomico. Tive então occasião de dizer áquelle 
nosso pranteado ex-coUega que essa censura não tinha razão de· ser. 
O quadriennio Campos Salles-Murtinho só cogitou de negocioa finan-
ceiros, e não ha paiz nenhum no mundo em que se possa fazer por 
muitos annos essa política. O Sr. }.IIurtinho suspendeu todas as obras 
publica·s, não cuidou absolutamente ,dos interesses economicos, para 
só cogitar dos financeiros; mas, j.á no quarto anno,o proprio Sr. Mur-
tinho tinha afhouxado um tanto, pois já se resolvia a contTactar a 
construcção do porto do Rio de Janeiro e a mandar recomeçar as 
obras d:a estrada de ferro. 

O SR. JosÉ Mu'RTINHO - Apoiado. 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Quando o Sr. Rodrigues Alves 

tomou conta ·do Governo, ·aeguiu o pTogramma Murtinho no terreno 
financeiro, mas desde logo traçou e tratou de executar um vasto plano 
de melhoramentos materiaes. E de pas,sagem é bom que se diga que 
esses melhoramenLos foram· sempre autorizados nos limites das. verbas 
votadas, de accôrdo ·COm as forças· do orçamento. 

Não fez o Sr. Rodrigues Alves nada fóra da lei, e por isto esaa.s 
obras, esses melhoramentos, ao envez ·de comprometterem o credito do 
paiz, mais o elevaram, mais ·soli.do o tornaram. Quer o .Senado a 
prova? 

O primeiro emprestimo feito pai·a as obras do po·rto foi levantado 
ao typo de· 90,. emqua.n.to que o segundo para a·s mesmas obras e o 
(!Ontrahido para o Lloyd foram ao typo de 97, ficancl.o os títulos cota-
dos acima do par. 

S. Ex. o Sr. Dr. Rodrigues Alves decretou o saneamento do Rio · 
de J a:i:teiro, os trabalhos do porto e da Avenida Centml, do porto 
de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, decretou estr~;~.das de ferro -
rêde de viação do norte e do sul, e tambem duas estradas de pene-
tração - a de Goyaz e a de Matto Gros·so. S. Ex. deu conta de tudo 
qúanto emprehendera, sem exceder de um ceitil ás verbas votadas, e 
ao fechar as suas contas com o Thesouro deixou um saldo de 248 mil 
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contos. O nosso credito .ficou nas melhores condições. O cambio subia 
progressivamente. 
- Quando veiu o Sr. Affonso Penna, S. Ex. discrepou um pouco 
do plano financeiro do 'Sr . . Murtinho e impulsionou _extraordinarra-
mente as construcções de estradas de ferro e do abastecimento de agua 
desta Capital. . 

O SR. ALl.<'REDO ELLIS __, Excedeu ás forças da N-ação. 
O -SR. RIBEIRO GoNÇALVES - Extraordinariamente. 
O SR. LEOPOLDO mi BuLHÕEs - Não ha duvida; decretou obras 

novas; mandou executai-as e apressou a conClu-são das que estavam 
em andamento. 

O Sr. Nilo Peçanha no pnmeno anno de seu Gove~no 'foi da 
maxima economia. Em 1910, porém, foi arrastado pela corrente de 
melhoramentos materiaes, decretando as rêdes de viação do Ceará, 
da Bahia, Sul Mineira e as obra-s da baixada do Rio ·de Janeiro. 
lVIas o Sr. Nilo Peçanha, si por um lado decretava essas obras, por 
outro cuidava do credito nacio:nal. E' assim que S. Ex. amortizou o 
emprestimo de E 2. 300 .'000, amortizou oito ou 10 mil contos do em-
prestimo de 1897, e ao sahir ,do Governo deixou um saldo de 169 mil 
contos. 

O SR. ALimEDO ELLIS - Haja vis ta o telegramma que a S. Ex. 
foi dirigido pelos Srs. Rottschilds. 

O SR. LEOHl<LDO DE BuLHÕEs - O telegramma do nosso agente 
em Londres, a que se refere o nobre Senador, consignava que o pa1z 
estava em um período de excepcional prosperidade. Sr. Presidente, 
o GDverno Hermes devia comprehender que se -tinha saca;do muito 
sobre o futuro e devia parar. 

Não parou e esse é o grande mal. Foi allém. Mandou revêr con-
tratos de estradas de ferro do Ceará e da Bahia, duplicando as ohl·as 
contratadas e as despezas respectivas; fez concessões novas como ai 
das estradas de Santa Catharina, Manhuassú e Therezopolis; mandou 
fazer obras illegaes· como a-s villas Marechal Hermes e Orsina; não 
am01·tizou divida alguma e gabou-·se mesmo de affrontar o Congresso 
e a imprensa com essas despezas não autorizadas. Quem semeia ventos, 
colhe tempeatades. A conclusão foi esta: o Governo, victima dos seus 
proprios erros, j·á não tem recursos nem para as despezas ordinarias, 
tendo já lançado mão não só da prata da ca-sa, mas até do nickel. 

O SR. ALFREDO ELLis - E do cobre. 
·o SR. LEOPOLDO DE BuLHêjEs - Sr. Presidente, não alrusarei da 

bondade da 11/Iesa, prolongando este discurso, indefinidamente· mas 
lerei aqui rapid-amente alguns dados. ' . 

No actual periodo de Governo as rendas foram sempre crescentes, 
de anno para anuo. 



Em 1910 as rendas foram de 
Em 1911 foTam ·de ......... . 
Em 1912, idem ............ . 
Em 1913, idem ............ ·. 

Ouro 

110.000:000$000 
120.000:000$000 
132.000:000$000 
135.000:000$000 

PapeZ 

322. 000 :000$000 
343.000:000$000 
380.000:000$000 
407.000:000$000 

I sso é, houve em 1913, um augmento de 3. 000 :000$, ouro, e 
36.000 :000$, papel, além do orçado. As rendas foram 3empre exce-
dendo ás do exercício anterior e ao que estava orçado. 

Pois bem, os deficits . .. 

O Sr. Presid·enÚ - A hora dv expediente está esgotada. 
·~ I 

i ! 

O Sr. Leopoldo de Bullhões - Peço á V. Ex. cinco minutos de 
prorogação para concluir a leitura desses algarismos. 

O Sr. Pre·sidente - ,Os ·aenhores que conce.dem a prorogação 
requerida, queiram se levantar. (Pausa.) 

Foi concedida. V. Ex. póde continuar. 

O Sr. Leopol~do. de Bulihões - Já em 1911 ·o deficit foi de 
132.000 :000$; em 1912, !oi de 148.000 :000$, e o de 1913 ainda está 
por apurar, maa na Mensagem já se consigna o defirYit de 57.000 :000$. 

Quer V. Ex. vêr as operações de credito que o Governo fez em 
tres annos e meio? 

Fez a extraordinaria emissão de 105.000 :000$ em apolices. Não 
ha exemplo, creio, de uma operação de credito tão avulta.da. 

Em ouro, no estrangeiro, emittiu: ;E 4.500.000, mais ;E 11.000.0ÕO, 
mais ;E 2. 400, mais 2. 400, ma'is 1. 400.000. Ao todo ;E 20.000.000. 

Em 1889, o Sr. Affonso Celso fez uma emissão de ;E 20.000.000, 
mas foi para raubstituir uns titulo.s por outros; o Sr, Nilo 
Peçanha fez tambem uma emissão de ;{l 8. 000. 000 para substituir os 
titulas de 5 % por titulas de 4 %. Mas 11 milhões a 5 % para des-
pezas ordinarias é causa de que não ha exemplo. 

E eu pergunto qual foi o emprestimo que este Governo reagatou. 
Agora, com a nova orientação dada pelo Ministro Rivadavia Corrêa, 
estão se comprando no mercado algumas apolices de 1897 ;_ mas não 
se resgatou papel-·moeda, não st pagou a divida da Caixa de Con-
versão, só se teem feito as amortizações forçadas pelos contratos. 

Era o que tinha a dizer, isto é, que o•s erros não são dos Governos 
passr..dos; os erros são deate Governo. Si tivesse tido outra orientacão 
o Sr. Marechal Her~es, o momento actual não seria tão vexatori~ e 
a crise tão profunda. 

O SR. SÁ FREIRE- Acho que os enos foram d~ todos os Govei·nos. 
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O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Estou demonstrando que pro-
vêm elles em grande parte dos acto.a de S. Ex. 

O SR. SÁ FREIRE - Mas h a actos de outros Governos. 
O SR. ALFREDO ELLIS - Entretanto, o telegramma Rotschild é. 

característico. 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - üs Governos se succedem, não ha 

duvida nenhuma; mas o que eu quero tornar saliente é que a herança 
que este recebeu não . foi de encargoB; elle r ecebeu credit-o, recebeu 
recursos. O Sr. Nilo Peçanha deixou 169.000 :000$ em caixa, ·o cre-
dito firm~. Que aituação deixa o Governo actual ao Governo futuro ? 

O SR. ALFREDO ELLIS - De " limpeza". 
O SR. LEOiPOLDO DE BuLHÕEs - Deixa apolices a 800$, titulas 

de 4' %, de 66 a 70, de 5 %, inclusive os do fttndting, abaixo de par, 
operaçõ,es de credito no estrangei ro quasi impossibilitadas e, como 
recursos, as arcas do Thesouro limpas. 

Tenho concluído. 

SE!SISÃO O E 1 9 D1E MA<! O 

O Sr. Leopoltdo de Bu'lhões - Sr. Presidente, agradeço ao 
O Paiz as referencias -com que me honrou no seu editorial de ante-
hontem. A con.si·deração que me merece este importante e brilhante 
orgão r~ptrblicano me impõe o dever de responder ás observações . que 
fea a proposito do discurso por mim proferido na sessão de 16. 

Não tenho á mão, Sr. Presidente, o numero d'O Paiz a que alludo, 
mas c-onservo de memoria a.s suas censuras. 

Extranhou -o illustre orgão matutino: primeiro, que eu me insur-
gisse contra a censu•ra que est•á .sendo imposta á imprensa, quando 
estamos em period:o de sitio; segundo, que eu adaptasse a doutrina da · 
limitação dos effeitos db .sit~o, quando decretado pelo Po·der Executivo, 
accrescentando que essa doutrina é da invenção do grande constitu-
cion.alista brazileiro, Sr. Conselheiro Ruy Barbosa; terceiro, que a 
minha attitude nesta Casa seja effeito das contrariedades qtre soffro 
na politica local de Goyaz. 

Sr. P residente, a primeira observação me causou vei·dadeira sor-
preza. Acreditava que, vindo -á tribuna, em defesa d·a liberdade da 
imprensa, pudesse contar com o a.poio de todos os orgãos de publici-
dade, não -digo desta .Capital, mas de ·todo o paiz. Suppunha, Sr. Pre-
sidente, estar cumprindo um dever protestando contra a ampliação 
que se pretende dar aos effeitosr do .sitio, qtranclo o art. 80, § 3°. da 
Constituição -diz expressamente que o Governo se limitará a empregar 
dous meios de repressã-o - a detenção e o desterro. Claro como a luz 



meridiana que a censura á imprensa não está comprehendida nesses 
meios de 1·epressão. 

Sr. Presidente, o desejo de ampliar o sitio decretado sem razão 
de ser em março e prorogado, ainda, sob maior clamor publico, em 
25 de abril, é tal que levou o Governo a compTehender na sua censura 
os pro'prio.s debates parlame11tares, forçando, assi;m, a intervenção ~o 
Supremo Tribunal Federal, provocada pelo n:o:bre Senador pela Bah1a, 
para •que o Governo desistisse desse absur:do. . 

PaTa prevenir .abusos de liberda·de de imprens·a leis existem, 
Sr. Pre.sidente, e leis severas. Uma dellas ·considera crime publico o 
irrogar alguem injurias ou calumnias contra os depositarios da auto-
ridade. 

O SR. ALFREDO ELLIS - Apoiado. 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs ·- Em nenhum paiz, Sr. Presidente, 

ainda se estabeleceu o regimen da censura para prevenir abtrsos de 
liberda:de de imprensa. E' uma novidade como outras tantas da Repu-
blica do.s ·Estados U nido:s d'O Brazil. 

A segunda observação, Sr. Presidente, não tem TaZã·o de ser. As 
limitações do sitio, quando esta medida é decretada pelo Poder Exe-
cutivoy resaltam -da .simp1es leitura dos artigos 34, n . 21, ~8, n. 15, 
e 80 da Constituição. Não foi doutrina inventada pelo Sr. Conselheiro 
Ruy · Barbosa, mas a doutrina estabelecida pelo legislador constituinte 
em 1891. · . . •. , ·, W. ,j '#'.;;i ·;:Atl 

Lamento, Sr. PTesidente, e lamento com tristez·a - permittir-
me-ha_ V . Ex. que o diga - esta tendencia que entre nós se vae accen-
tuand.o para enfraquecr a autorida:de do Congresso, para solapar as 
suas attribuições em p roveito do Poder Executivo. 

O SR. ALFREDO ELLIS. - E' a verdade, infelizmente. 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Esta tendencia está transformando 

o regimen presidencial em um ver·dadeiro cezarismo, e o que maior 
espanto. causa é o vêr-se qu.~ contribuem para esse movimento espíritos 
conservadores que dizem quere1, zelar da Constituição e estão, sem o 
sentir, fazendo a revisão ·della por meios irregulares e em pessimo 
sentido. 

Sr. Presidente, o Sr. W oodro.w Wilson, nos discursos de propa-
ganda de sua candidatura, discursos hoje reunido.s em um volume, 
denunciou que o regimen presidencial na Ame rica do N arte, em um 
seculo, tinha soffrido profunda modificação, aS'signalando que o Con-
gresso . tinha avassalado o Poder Executivo e que, a seu turno, o Con-
gresso e o Executivo se achavam sob a acção de um outro poder, de 
úm poder não previsto pela Constituição, o poder dos al'gental'Íos, dos 
magnatas,. De·nunciou mais S. Ex. que esses vícios integr·ados no Tegi-
men t ra.zlam conseque~cia.s damno·sas para a industria, paTa os peque-
nos capltaes, paTa a hberdade em geral. E aquelle grande homem de 
Estado não trepidou em dizer que os Estados Unidos da America do 
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Norte careciam de uma nova revolução, não de pertUl·bação material, 
mas de uma revolução nos espíritos, na opinião publica, .afim d~ ser 
re.stabelecida a Constituiçã·o 'f:> com ella todas as gJa,rantias estatmdas. 

Sr. Presidente, com a eleição desse illustre ho~em de Estado a 
revolução se fez. Em nove mezes de Governo o Sr. W1lson deu o golpe 
nos tru>Sts com a reforma das tarifas, com a reforma da lei bancaria, 
com a creação do imposto sobre a renda. Tudo quanto S. Ex. imaginou 
transformou-se em realidade em menos .de um anno. 

Entre nós phenomenos differentes se notam. Em u;rn quarto de 
seculo de experiencia ·do regimen presidencialista, verifica-se, Sr. Pre-
sidente, que o Poder Exec11tivo tem annullado dia ·a dia o. Congresso, 
urgindo em compensação esse qU'arto poder de que nos falia o Sr. Woo-
·drow Wilson, o poder dos magnatas, d'os industriahstas e dos argen-
tario.s, .sendo que este poder, de que tambem não cogita a nossa Consti-
tuição, está dominando por completo o Congresso e o Presidente da 
Republica. Dahi as difficuldades de se obter a Teforma das tarifas 
e do apparelho ciTculatorio. 

O SR. ALFREDO ELLrs - Apoiado. De facto, o regimen está com-
pletamente a·dulterado. 

O SR. LEoPOLDO DE BuLHÕEs - Não quero, Sr. Presidente, dis-
cutir estes assumptos .. Limito-me a responder ás observações do O P,aiz. 

A t.erceira destas observações é qU'e eu represento hoje os descon-
tentamentos, os despeitos do.s meus partidarios em Goyaz. 

Sr. Presidente, é uma grave injustiça. Para desfazel-.a bastará 
recordar que na Constituinte já eu tinha me manifestado com eBpirito 
completamente independente, no desempenho do meu mandato e que 
meu partido em Goyaz, educado e formado na· escola da adversidade 
e ·do .o,stracismo, nunca me desamparou, sabendo lutar e soffrer, quando 
é preciso. 

Na .Constituinte critiquei actos do Governo Provisorio: apresen-
tei emendas que não mereceram o placet do Governo e foram appro-
vadas pelo Congresso; votei na chapa Prudente de Moraes-F loriano 
Peixoto,· affrontando as iras de Deodoro e do BaTão de Lucena, que 
promoveram tremenda reacção no Estado de Goyaz. · . 

No Governo Floriano, que apoiei, divergi da pro rogação do esta·do 
de .sitio e do adiamento do Congresso em parecer que formulei como 
Relator da Commissão ·de Constituição. No cumprimento do meu ·dever 
nunca procurei resalvar interesses secundarios da política local. Sob 
o Governo ·de Prudente de Moraes, meu amigo que muito admirava 
e respeitava, divergi na questão da amnistia; tendo recebido uma 
carta de S. Ex. para que votasse pela emenda d.o Sr. Ramiro Barcellos 
mantive meu projecto apresentado de accôrdo com o Sr. Severin~ 
Vieira,. Sob o Governo .Campos Salles me insurgi contra a intervencão 
do Gover~o na crise_ bancaria de 1900 e, desta tribuna, fazendo pa~·te 
da Comllllssão de Fmanças, fundamentei o meu voto vencido. 
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Deste modo tenho cumprido o meu dever, inspirando-me nos inte-
resses do meu paiz sem indag<tr ::ú meu voto He ou não agradar a:os 
Governos, e meus .correligionarios nunc,a me faltaram com o seu apolo, 
porque não são', nunca foram, amigos incondici.onaes das situações 
dominantes. 

H.ehto e-stes facto.s ma1s em honra delles do que no meu propr10 
interesse. 

Tenho concluído. 

SEISSÃ'Ü D•E 6 D E JUNHO 

O Sr. 'Ruy Bar·bosa C') - Sr. Presidente, uma das maiores 
clifficuklades em que se póde vêr um homem,- um dos maiores sacri-
fícios .que póde ter de fazer é o de vencer o nôjo par a reagir, em um 
acto ele energia, contra áquillo que .lhe revolve o estomago e lhe faz 
vir o vomito á bocca. O enjoado entrega-se ao ii!BU' mal e morre indif-
ferente. Uma das forças mais poderosas para abater a vontade humana 
no cumprimento elos seu.s deveres é a da nausea physica. e mo'ral . 
E ·~ contra ella, Sr. P residente, que tenho de lutar para vir neste mo-
mento á tribuna. · , 

·Ainda hem, Sr. Presidente, qÍ1e com a nausea emparelha a indi-
gna:ção e que esta me accenderá a energia., que com o enjôo poderif!-
sossobrar. 

Era minha resolução não vir a esta tribuna emqU'anto não vol-
tassem da Oommissão ao Senado os papeis concernentes ao estado de 
sitio actual, para lavrar o meu ultimo protesto contra essas monsti·uo-
sidades sem semelhantes na ·histÕri a pÕlitica deste paiz ... 

O SR. RIBEIRO GoNÇALVEs - Apoiado. 
O SR. RuY BARBOSA - ... e ainda, Sr. Presidente, cont1·a esse 

indecentissimo, es-se ridicularissimo, servilíssimo, simulacro de inque-
rito, si nem .si.quer o mais ligeiro, apparente, si nem siquer o mais 
insignificante começo de ptovas sobre o qual se . tem estribado até 
agora e se vae talvez apoiar até o fim o acto ·de complacencia politi.ca 
pelo qu:al a ilctualidade vê triumphrir a maior das injurias que o 
Brazil republicano jámais recebeu daquelles por quem é governado. 

Era meu P"·oposito, e ainda é, aguardar essa .Occasião, para dizer, 
quanto .em mim caiba nas minhas forças, acerca das varias, das gran-
des, immensas questões encaminhadas, sacrifica·das e atropeladas nesse 
acto de condescendencia parlamentar. . . · 

O SR .. RIBEJR.O GoNÇALVEs -- Oondescendencia crimino.sa. 
O SR. RuY BARBOSA - ... nesse acto de conde~cendencia crimi-

nosa, diz muito bem o nobre .Senador, e então agra-decer aos que nos 
(*) Este di scurso, pro.fcri<l{) na hora -<lo exped·iente, nã,o foi roe v:.sto pelo 0 ra.do1: . 
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estã,o governando, aos senhores desta senzala, aos feitores desta escra-
vari!l:, a honra com que me dignificaram, dando-me ,'um qU'inlião de 
calumnia, de mentira e torpeza, com que se fabrica a farça dessa 
invenção criminosa, na qual se envolve o Governo para assegurar ao 
Presidente da Republica o direito de dormir mais seis mezes tranquillo 
nos .seus abusos, deante da liberdade sacrificada dos concidadãos, do 
villipendio atirado todos os· dias .sobre a honra deste paiz, da comedia 
ignominios•a que se está repTesentando com a continuação desse estado 
de sitio; . para ag:r:adecer a:os que nos governam a honra do ultrage 
gratuito e odioso com que tiveram a audacia de incluir o meu nome 
'na Esta dos desordeiros e conspiradores, vilões, cuja consciencia pl·o-
testa contra essa affronta, pbrque V. Ex., Sr. Presidente, bem sabe 
quem a inicia, porque não ha nesta Casa um só dos seus membros que 
não tenha o sentimento de qll'e estou sendo victima de uma torpeza 
abjetita. 

O SR. RIBEIRO GoNÇALVEs -Muito bem. 
O SR. RuY BARBOSA - Não ha neste paiz, mesmo entre os meua 

adversarios, quem não esteja certo de que sou um homem de bem, a 
·eu.ia altura a obra dos delatores não ha de chegar, venha ella de onde 
vier, sagrada pelas alta,s patentes do Exercito ou pelas altas pos'ições 
politica.s debaixo das quaes geme esta ·desp'açada terra. 

O SR. RIBEIRO GoNÇALVEs - Apoiado. 
O SR. RuY BARBOSA- Ha de chegar, porém, a occasião em que 

athe esse ultrage, devidamente analysad'o, com a ponta ·do pé ao rosto 
dagu'elles qm: m'o jogaram. . 

Não é isso, pois, que me traz á tribuna neste momento, mas o 
ultimo facto de hontem. o episodio actual, a novida·de com que o estado 
de sitio acaba de reaffirmar brilhantemente a sua peTsistencia provo-
cadora e o seu desembaraço em affrontar todas as leis para deixar em 
pé unicamente a ·do arbítrio e a da vontade, a do capricho, a do poder 
soberano de dons ou tre.s homens, de tres ou qll'atro indivíduos, de 
quatro ou cinco mandões debaixo de cuj,as mãos neste paiz hoje tudo 
se arrasta, çmjos pés todos l ambem, cujas mãos todos beij am em incli-
nações, que nem siquer evitam a pU'blicidade nas ruas mais tran,sitEd:as 
desta .Oapital, porque não lu1. muito, não ha tres ou quatro dias, na 
rua do Ouvidor, uma respeitosa matrona ·se inclinava a beijar a mão 
de um ·dooses potenta·dos, como nenhuma das senhoras bTazileiras já-
mais se abaixoU' para bC'i jar as do principe reinante, no tempo em que 
era a Monarchia o· regimen que governava o BraZil. 

Nenhum elos jornaes desta manhã diz nada, senhores, nenhum dos 
.iornaes desta manhã diz que hontem, pela tarde, um jornalista brazi-
leil·o voltou ao xadrez sem culpa, sem causa, sem nenhuma ·explicação 
apparente, nela razão mysterio.sa de que só sabem aquelles que nos 
,'l:overnam. Nenhum jornal da manhã o diz. Occultou o facto , mas o 
facto é real e todos os nobres Senadores já o conhecem. 



-392-

H ontem, pela tarde, o Sr. José Edua1·d'o de Macedo Soares, reda- -
ctor principal e directol' do O Imparcial, voltou aos commodos nos 
quaes o ti~ha aposentad-o por 40, ou 30 e tantos dias, o Gove-rno do 
JY.Larechal Hermes, para satisfazer as suas paixões e se saciar na oppres-
são -de .seus antag·onista..s, t·anto mais perseguidos quanto mais dignos, 
quanto mais independentes, quanto mais nobres, tanto mais honestos 
quanto mais res-peitados, tanto mais bemquistos quanto mais populares, 
mais conhecidos. · 

O joTnalista volta á cadeia por um acto arbitTal'io deste mgimen 
manejado hoje pelo Marechal Hermes com tanta satisfação; e, como 
joTnalista, v-olta ao xadrez, não se permitte ao joTnal de que elle é 
1·edactor e -chefe o direito de communicaT ao.s seus concidadãos o acto 
offidi.al de que esse cid'adão foi objecto. Como~! Por que~! Que nome 
tem isto~! •Com que desigooção se ha de cara~teriz.aT ~ Não ·é a con-
fissão a mais solemne, não é a confissão publica, aTticulada, elabo-
ra.da pelo GoveT'llO de •que acaba de praticar um acto mal visto á 
opinião, um acto que o indispÇie com o publico, um acto que a Nação 
recebe1,á com desagrado, um acto que o enxovalha, que o amesquinha, 
que o desabona? 

Mas só os crimes se encobrem, só os actos illegitimos se occultam. 
Si o Governo usa ·do seu direi to, .se utilizou da sua autoridade, si é 
unia: medid_?, legitima aquella de que se serviu, não tem o Governo o 
diTeito de occultar ao paiz, ainda mesmo que debaixo de estad:o de 
sitio estejamos. 

E' a expressão mais carac.teristica da indignid-ade, da covardia, 
sobretudo, -8rs. :Senadores, da covardia que n0stes quatro annos tem 
s1do a nota dominante dos a·ctos de violencia desta administração. 
A -covardia associa-se á insolencia aggressiva, a covardia dominando 
todo a oppTessão .sem a ·awdacia de se confessar, toda!s as medidas -de 
arbítrio com apparencia extel'ior de le.gali-da.de, que se pTocura manter a 
t o·do trame illudindo a opinião, amordaçando os jol'naes, nã-o deixando 
que o paiz chegue ao . cnhecimento dos factos que mais o interessam. 

Peço aos nobres Senadores, si algum ha capaz de esclarecei' o 
meu espírito desta duvida para mim insoluvel, que me valha com os 
seus e.<Jclarecimentos e as suas luzes, paTa que eu possa acaba1· de com-
prehender emfim ·porque é que nes-ta situação excepcional em que o 
Governo se diz em luta contra pe1·turbadol'es da OT·dem publica e 
appella para a Nação afim de que esta lhe dê meio.s extTaordinarios 
para sahiT vencedor nesta luta, como é que o Governo, intel'e:Ssa-do 
as~im em -contar com a confiança da Nação, lhe sonega os setrs pro-
prws a.:tos, como é que occult·am -a.o paiz os actos oftficiaes do Governo , 
como ·SI não porque o Governo está l'econhecendo que esses actos arbi-
trarias, são injustos, são iníquos, são odiosos, são industificaveis? 

Foi assim, Sr. Presidente, foi desta modo que a a.dministração do 
Marechal tem ·consegúid'o nestes mezes nefastos do estll!do de sitio 
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trarer a Nação illudida a respeito dos excessos, abusos e crimes com-
mettidos aqui na metropole brazileira, porque quando o Governo se 
resolveu ao arbítrio -de mandar fechar nesta Capital sete <lU oito jor-
naes, a todos prohibiu., a divulgação -do seu acto. A nenhum _dos outros, 
nenhum -daquelle.s cuja bôa estrella lhes asseguron a continuação dD 
direito de usar d'a .penna, a nenhum -desses foi permittido communicar 
ao paiz que os outros -se achavam suspensos. 

Qual é então a mzão de ordem publica invocavel em apoio de 
uma attitude tão desleal, tão falsa, tão di'ssimula·da, tão insidiosa, tão 
perversa? 

Qual é a r azão de ordem publica inv.oo3Jda, pergunto eu, em jus-
tificacão de um facto desta natureza? 

QuaudD é que os Governos, obrigados pela situação -anormal do 
paiz a lançar mão ·de medidas extraordinarias, contando com o apoio 
da Nação que representam e governam, si t inham consciencia do valor 
de:ss·as medidas, tinham consciencia de sua legalid.a:de, era natural 
que procurassem levai-as immediatamente ao conhecimento d'a Nação, 

- e ao contrario á Nação procurassem systematicamente escondel-as? 
Pois, Sr. Presidente, não e~tá aqui a característica mais expres-

siva da tara criminosa -desses acto.s do Governo? Não está denunciada 
a sua propria consciencia -da illegalidade gro·sseira desses actos? 

Quando é que se imaginou que entre as medid-as excepcionae-s, 
cabíveis nos límites do poder' extraordinario com que o estado de sitio 
investe o Govern<l,' entrasse essa, e de redU'zir á ·clandestinidade os 
proprios -actos do Governo, os actos por elle p1·atica-dos contra -o-s que 
elle denuncia como inimigos da or•dem e da tranquilli·dade geraes ~ 

PoiS, senhores, será que estejamos na China de outros tempos, 
na Turquia de outras épocas, no Para.gm•ay de outros seculos! Pl)i s 
só assim, pois só se argumentando com o que se passava nesse-s paizes 
em tempos ido.s, se poderá encontrar alguma cou.sa que possa ser con-
fron t-ada com o que se passa actualmente no Brazil. 

Fique, pois, Sr. Presidente, . bem assignalado que é o proprio 
Governo da Republica que julga inconfessaveis as .suas medidas, pois 
de outro modo não se comprehende que as occulte. 

Ou essas me·didas ·são legaes, ou ess·a·s med~das são justas, ou 
essas medidas são realmente uteis á Nação e não ha nenhum motivo 
paTa _ as não confes.sar, ou essas medidas não podem ser confessadas, 
e então não podem--ser confessad-os porque não visam o interesse na-
cional, porque não visam -a 'Sustentação da ordem, porque não visarri 
a manutenção da legalidade, e assim send-o não TepTesentam outra 
causa sinão meios usados pelo Governo para -sustentar-se na situação 
de poder arbitraTÍQ, a .que os seus interesses o levaTam, porque, Sr. Pre-
sidente, este estado -de sitio não obedece sinão ao interesse semivel a 
todos de occultar as culpas (apoiados), os abu'So.s, os cTimes do 
Governo. · 
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. }.!las, senhores, não é possível que o Congresso reunido as.sista 
até ao fim, indifferente, a esse desprezo da direcção ptrblica, a esta 
zombaria contra as leis, a esta revolta contra as instituições, que 
estãD vendo campear nos actO's do Governo actualmente. Não é 
possível. 

Tem,-se cantad.o, não sei em quantas cordu.s da musica da adulação 
e da baixeza, a benignidade do estad:o ·de sitio. E' um regimen, dizem, 
de agua .de rosas, uma ·invenção myrifica e regener.adora, um estado 
de s·anatorio em que. nós, .os faV'orecidos com essas cadeiras, os avan· 
tajados com os beneficios do subsidio, os se:phores da.s posições offi-
ciaes, no Tefestelamo-s agradavelmente, emqU'anto a arraia m,iuda, a 
desprezível plebe dos ci:da;d.ãos brazileiros, a1hi se acha, pelas ruas, sujeita 
ao arbítrio· de qualquer autoridade, que, no desafogo de uma vindicta, 
das menos confessaveis, póde recolher um brazileiro á cadei·a, como 
se recolhe um -cTÍm~noso, um Téo de policia qualquer ao xadrez poli-
cial, sem que se .saiba por que, sem que haja outr.a justificativa a não 
ser a de que estamDs em estado de sitio !. . . E o Presidente da Repu-
blica, com .a magnanimidade que todos lhe reconhecem, não se aven· 
turaria a essas medidas sinão contra os conspiradures perigo&O's, os 
desordeiros mais temíveis; que infestam esta cidade ! 

E o Congresso continúa a deliberar, a approvar deposições de 
Governad-ores de Estado, a ca.nonizar intervenções absurda·s, a sanc-
cionar estados de sitio monstruosos, a conceder autorizações para em-
prestimos illimitados, a nos manter nessa situ•ação de sopthismas e de 
abusos, entretendo tempo até a conclusão de certas combinações poli-
tie>a.s, mediante as quaes fioarão satisfeitos todos .os grupos em cujas 
mãos se acha a sorte e o destino deste paiz, chamado a Repu'blica dos 
Estados Unidos do Brazil! 

Mas o certo é que, de um momento para outro, esse sitio «agua 
de ro.sa" reaffirma, por um acto estrondoso, o seu pode'!' de violenci~ 
de compressão. ' · :~: ! ' • ·~ '!" 

E é o que acabamos de vêr. 
O sitio, depois de desmoralizado pelo acto do Poder Judiciario, 

que manteve ao Congresso N acionai direito á livre publicação dos 
debates paTla.mentares, depois de desmoralizado pelo acto em que a 
J ustiQa salvou o Poder Legislativo ... 

O .SR. RrBEmo GoNÇALvEs - Apoia.ao. 
O SR. RuY BARBOSA - ... este estado de sitio nlí.o quiz que o acre-

ditassem de todo morto. 
·Ha, 'Sr. Presidente, certos vermes, certo.s reptis que, ainda depois 

de cortad'os em pedacinhos, se mexem. agitam e estorcem os seus varios 
troços espaTços. A vespa, o marihond:o, o sc01·pião_ a'inda depois de 
esmagados, vertem veneno e agitam o fetrão, ·dando as pinças com 
violencia duplica.t·a pelo desespero; e tenho ouvido até contar, Sr.' Pre-
sidente, como factos de experiencia, que a cabeça ·d·a cobra, projectada 
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ao longe pela violencia do golpe, que a decepou, si ace.rta de cahir 
sobre um organismo vivente, para logo o fére, o envenena e o mata. 
com furia irresistivel, na derradeira contTacção das mandibuh~s . 

E.ste estado -de sitio, no seu episo.di.o actual, me recorda esses phe-
nomenos naturaes. 

Por mais illimitada que seja, entre nós, ·a indulgencia do Poder 
Legislativo, alguma causa está fazendo , necessariamente, sent'iT ao 
Governo a impossibilidade á.bsoluta ele que esta situação se eternize. 
E então . é necessaTio, p Çtra d'ar v,igor, para que a sua carranca ainda 
continue a atemorizar, é necessario que alguns actos inesperados, vio-
lentos, ven1ham fr.z.er .sentir aos confiantes nas melhores das cousa.s 
qu13 o Governo continúa a ser o G:1verno, o poder o poder e o arbitrio 
a unica Iei do B:razil actual. · 

Eu, porém, Sr. Presidente, é qll'e não estou resolvido, emquanto 
me não metterem tambem na cadeia, ou não me derem alguma outra 
sorte equivalente, eu é que _não estoU' resolvido, emquanto conserve 
uma cadeira. nesta Casa, a deixar passar esses actos de força bruta, 
esses actos de estupida força mateúal, sem a minha reclamação, sem 
o meu protesto vehemente e indignado. 

V. Ex. ha de ter a paciencia de me ouvi.r, e o Senado que se 
revista, na sua bondade. de to·d'a a sua pachorra, para escutar as mi-
nhas di'l'agações constitucionaes e as minha's reclamações republicanas 
contra uma situação que tem tanto de republicana e constitucional 
como as regiões africanas de constitucionaes e civilizadas. (Apoic~do.s.) 

Quando ao meu conhecimento chegou, hontem de tarde, a noticia 
da prisão do direc.tor do Imparcial. busquei, como era natural , infl()T-
mar-me das causas que pudessem dar explic-ação a um facto para mim 
de todo em t.odo inesperado. O meu primeiro movimento foi folhear o 
I mparci(J;l da manhã_ de h ontem, procurar nas suas columnas onde esta-
ria a pedra de escandal.o qu<> o Dr. :Macedo :Soares ia expiar, recolhido á 
cadeia. Debalde procur~i, Sr. Presidente. Nas primeiras columnas do 
Impa1·ci.al o que me deparou foi um artigo de fundo com o titulo 
c<Tacito e Huerta - A antiguidade r-omana e o :M:exico actuah. 

Um quadro do reinado de Vitelio, posto em confronto com o 
episodio do republicanismo mexicano. 'Li e reli este ,artigo de fundo, 
e debalde. Não sei se deva relel-o, ao menos, em parte, afim de que 
o Sena-do commigo julgue si alguma causa nestas notas existe que 
possa explicar a víolencia commettida contra o red·actor do Imparcia,l. 
Nesse artigo quem falia é Tacito , sem commentario appl icado ao 
Brazil. E' Tacito, no l ivro 3°, capitulo 86 das suas historias, onde 
Fe nos offerece uma ligeira miniatura de Vitelio, o celebre imperador 
,-omano. 

ccN ascera elle - diz Tacito - Luceria, e terminava o seu 
57o anno de idade. Constda,do, sacerdocios, superiorid1ade de nomes e 
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de pos1çoes, nada conseguiu p~r seu talento, tudo deveu á illustração 
de seu pae. 

Aquelles que lhe entregaTam o Imperio não o conheciam. Poucos 
capitães ganhaTam a a.ffeição dos soldad-o.s o seu meTecimento, como 
elle por sua cobm,dia; todavia, a sua alma era simples e su·a mão eTa 
p r·odiga, du·as qualidades que arruínam a quem não tem cuid-ados nem 
criterio. I gnorando que não é a grandeza dos presentes, mas a solidez 
do caracter que prendie os amigos, compTou-os mai.s do que os teve. 

"E' de V.itelio esse retr ato fiel, do famoso imperad-or romano 
que reinnu· apenas oito mezes e deixou na historia um rastr-o de cruel-· 
dades incompaTayeis." 

Ora, t-anto basta, Br. Presidente, pam se vêr que o sirrvile se 
podeTá applicar ao JVIexico e a Ruerta, mas que nenhuma applicabili-
dade tem i\ situação actual do Brazil. , Esta dista daquella com-o o 
seculo XX do pTimeiro .seculo da éra christã, como o BTazil actual 
da Roma a11tiga. Os typos são ·diver.sos, inco·nfund:iveis physica e 
mol"almente. Com a estatura agigantada de Vitelio, o bôjo prütll'be-
rante, ·a sua côr purpuTa·da, o aleijão de uma perna reseqll'ida, con-
trast!!.._ mateTÜ.lmente com o abdonem discreto, a estatuT•a medíocre, 
a palli·dez terra·cea e as peTnas firmes do nosso ins~gne administrador . 

Materialmente tod-os os Governos arbitraTios se parecem, todos os 
rlespotas ~e assemelham. To-do s elles para .se r e:volt aT contra •P. 'lei se 
fazem escravos dos seus appetites, instrumentos das suas paixões, ma-
nequins dos sentimentos inferiores das suas naturezas. 

Mas, o autor ·deste aTtigo, que, aliás, não é o Sr. M acedo ' Soares, 
nem ·de longe, pela mais ligeií·a Teferencia, tentou estabelecer affini-
dades entre o typo romano e o brazileiro. Depois, Sr. Presidente, esse 
artigo passou incolume ]~ela censura policial que nelle nã.o encontrou, 
como eu não encontro, moti,nos de objecção a que elle se publicasse. 
Não podia ser isso, pois, a causa da violencia hontem soffúd'a pelo 
director daquella fólha. 

Qual seria então? A notl.cia do.s viva-s dad<Js em Vassouras oU' em 
Valença, por occasiãó da visita presidencial ? As noticía.s dos viv·as 
então dados ao 15 de novembro ao Sr. Nilo P ecanha e ao futUl'o 
Governo? ' , 

Não vejo nisto, Sr. Presidente, sinão demonstrações da popula-
ridade do Marechal Presidente. O dia 15 de novembro é o dia que 
S. Ex. vae -sahiT triumphante do Governo, conforme _as suas ·declara-
ções, nos bTaços do povo. 

O Sr. Nilo P eçanha representa um Governo sob cuja administra-
ç~o triumphou a sua cand·idatU'r_a, e a futura pTesidencia não teria 
VIngado sem a complacencia d•o Marechal Hermes, sem o seu bene-
pla~ito, sem o seu - conc:ordo -, na candidatur•a, porque todos sabem 
e nmguem se póde illudir, que, si o Sr. P residente da Republica 
levantasse -a sua espada, o candidato seria aquelle que seu capricho 
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dete1·minasse, e a eleição de agora poderia terminar como a passada 
por um acto de execução su=aria no Congresso N acionai. 

·Perdidos os meus esfoTços, pois tratei de saber na propria redacção 
do O Imparcial a que se pod1ia attribuir alli, a que se podia ligar 
aquella casa essa manifestação subita das iraa do Governo, e o que 
soube então e pUide apurar foi o seguinte: 

N ão sei si .os nobres Senadores conhecem todos os mecanismos 
de censura actual, esae mecanismo tem passado por séries de v·ariações 
e ·de modificações até chega1· á perfeição em qu~ presentemente se ach a. 
A censura exerce-se de meía noite em deante, ·de meia noite até ás 
4 horas ·da madrugada. Ahi a Policia entra nos jornaes como em casa 
sua, apodera-se das prova·s paginadas. percorre-as com attenção que 
lhe merecem, conserva ou risca ·ao ser arbít rio tudo o que lhe convém. 
Eisse tr abalho vae acaha:r t ão tarde que os jornaes, com difficuldacles, 
podem a·cu:dir aos seus deveres quotidianos. 

O jornal deve estar prompto par a sahir ás 5 horas da madrugada 
e com o domínio da censura actu al, ordinariamente não é senão a 
essa hora que elle vae entrar para os prélos. Todo mundo sabe, pOl·-
tanto, todo mundo vê, portanto, todo mundo póae calcular que por 
sincera que seja d.a parte dos directores, paginadoTes de uma fülha, 
emf~m dos compo.sitores, secretaTÍos, da gente de plantão, por mais 
sincera que nelles seja a vontade de comprazer ·com as deliberações 
polici-aes, lá uma outra vez ha de succedeT necessarianemte que alguma 
cousa escane á vigilancia dos administr ado res da casa .. . 

Ora, foi o que desta vez ac:onteceu. No Imparci'al de hontem tres 
topicos exi stem que a censuTa não tinha permittido. V . E x. ha de 
permittir _que eu os aponte ao Senado. Um diz Tespeito .ás 01·deus do 
dia do ST. Coronel Rego Barro.s, outl'o é uma censura a um acto do 
Ministro -da MaTinha e o teTe>eiro são duas linh as de ligeiras reflexões 
a Tesp•eito de u'rl.1 movimento de um dos su·b-delega:d-os ou delegados 
aqui da cidade. 

O Im:pa1·cia~, -de hontem, publicou a ult1ma ordem do dia d'o 
Co l"onel Rego Barros. cem que na <paginação, que foi submetti•da á 
Policia, essa materia &' achasse composta. At-é hontem, com o maig 
r igo l'oso cuid·ado, a gente do I mpa1·cial t'imbrou em nã:o deixar á 
P olicia o menor pretext0 á gueixa, empenhand0 todos o~ esforc'ls pal·a 
oue se não publicasse nad·a sinão o que a Policia •qu'e1·ia e admittía. 
A imprensa está 1·eduzida só a isso. a e-sta belleza. Hontem, porém, 
sem o beneplacito da P olicia, o I mpan:iJaz publicou a ultima ordem do 
dia ·do CoTonel Rego Barros. Jvias. por que a -publicou~ Porque .ante· 
hontem outra f,oTha aqui dest a cidade. a }'{ oite·, h :wi 11. com consen -
timento ·d·a ·P olicia. e gem que essa perdesse as estribeiras, publicado 
a mesma Ol"dem do dia. 

A ordem do dia, Srs. SenadoTes, que merece ser conservada nos 
Annae~s ·desta Cas·a, é a .seguinte: 
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"Commando do 2° batalhão ·de artilharia, em 27 de janeiro 
de 1913. ·_ PaTa conhecimento do batalhão e devida execução 
publico a. seguinte ordem do dia n. 27. ·- Prisão. - Fica prcsu 
em cellula por dez dias, com reducção de alimentos, o soldado 
Salvador Ferreira Ferro, por ter insolentemente deixado de cum-
prir uma ordem do cabo do dia de sua bateria, dizendo que 
naquella hora ia tomar banho e que nem para seu pae fazia qual-
quer serviço, levan-do o seu acto de indisciplina ao ponto de atirar 
uma escarra:deiJ·a so-bre o cabo do dia, já em presença do sargen-
teante·. o· facto de discutir com escarradeira em punho, já se tem 
observado na Camara dos Deputados; porém isto, que se tornou 
parlamentar, felizmente não é permittido nos nossos quarteis; 
pelo que o tal soldado F erro irá experimentar em cellula sua 
gr·ande .;nsolencia, devendo o commandante da gu·arda tiral-o dia- • 
riamente para dar-lhe o appetecido banho salgado. afim de não 
sacl"ificar S"<'U asseio . ( Assignad·o) - José J. Rego BlaiJTos, Coro-
nel command-ante." 
Or·a, Sr. Pres.idente, esta ordem do dia, si eu bem _percebo, não 

te~n nad-a com es-se homem de feno, que aqui vejo, este Ferreira F erro, 
homem fenenho.. O sabonete, a mercurial admoestação, . ao Con!!,"resso 
Brazileiro. O Coronel corilmandante daquella fortaleza não quer que 
os seus soldados desçam até o nível da Camara do.s Deputa-dos. 

"Isso de discutir com escanadeira em punho já se tem praticado 
na Oamara dos Deputados e alli se tornou parlamentar ; mas eu não 
quero neste quartel tal attentado ·.se pratique." 

Ora, o Governo, em vez de ~reprehender a esse official , em vez 
de lhe tomar conta,; a elle pela sua insolenc1a, porque não tem outra 
classificação o acto de um funccionario qualquer, ainda que seja o 
Presi!iente da Republica; o acto de U'm funcéionario qualquer que Fie 
anime a offender o Congresso N acionai; o Governo, em vez de 
tomar contas a esse official pelo desabrimento insolito e criminoso da 
8ua linguap.;em, o garante. mettend-o na cadeia um jornalista, porque 
tomou a liberdade inadmissível de dar circulação a esta obra prima. 

O que, 'Porém, Sr. P residente, faz perder a gente -de todo o tino 
é ver como a Polic.;a, com um ce1·to criterio para uns e com criterio 
diverso para outros. permitte a estes o que recusa áqu'elles, porque, 
ao passo que a Noite de ante-hontm publicou a hoje famosa ordem 
do dia do Coronel Rego E anos, par:a o I mp:.arcial isto vinha consti-
h1ir um crime. E não estou d!i.vagando ou fazendo juizos temerarios, 
Sr. P resiednte, porque na redacção do I mpa'ráal declarou a autori-
dade policial que de ora em -d.eante não permittiria mais que alli se 
boqueja.sse contra o Coronel Rego Ban·os e o Sr. 'Almirante Ministro 
da Marinha. 

M_as, Sr. P residente, para que fique bem apurado quem é neste 
neg.ocio o delinquente, si o Coronel , si o jornalista, eu accrescento 
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a essa ordem do dia algumas outr•as qU'e devem ficar archivadas nos 
nossos Annaes, para que o paiz todo as conheça, para que o historiador 
futuro as encontre e para que os legisladores actuae.s ~ã~ se possa:n 
chamar á io·norancia sobre o estado presente da d1sc1phna no sew 
daquelles a ~uem o Governo confia posições de alta confiança militar. 

E i,g aqui, Sr. Presi.dente, um ou!tro acto do Sr. Coronel Rego 
Barros, ha, dias pU'blicado. Tinha esta autoúd'ade m,ilitar, por acaso, 
apanhado no telephone certa conversa que lhe não agra:dou e que lhe 
inspirou este acto. . . 

S. S. se dirige ao Sr. Coronel Inspector da ga Região M1htar : 
"-üommunico a V . E'x. que o 2° Tenente Renato Onofre Pinto 

Aleixo, que se acha •preso por tenta!' subverter a ordem publica, 
tentativa que não consegwiu realizar de'l"ido á a:cção energica deste 
commando, vive, diariamente, zombando de mim com pessoas ·de 
famílias de officiaes desta fortaleza, dizendo que eu que:ro os box· 
dados de General. 

Sabe V. E~., Sr. General, que o uruoú quando está caipora 
(riso) não ha páo que o supporte ( ri.so) e os mais resistentes 
veem abaixo com o seu peso. (Riso.) · 

E' o que ·se dá commigo, pois o que acabo de narrar tem sido 
owvido por mim mesmo, visto que, _por exigen0i:as da vigilancia 
effectiva que deve reinar na fortaleza, não tenho duvida em violar 
o sigillo telephonico. (Riso.)" 
Este Sr. ÜOTonel que se compara a si mesmo com o urubú caiporo 

(riso) não se contenta, ,Sr. Pre~idente, em violar o sigillo telephonico; 
S. S. pensa violar alguma cousa mais. Sinão vejamos: 

_ "Aproveito a opportunidade para consultar a V. Ex. si haverá 
algum inconveniente em se estender essa providencia ao sigillo 
postal, pelo menos emquanto subsistir o estado de sitio. 

Acabo de ba :xar unia ordem d.o dia prohibindo o namoro pelo 
telephone ( 1'iso) medida cuja relevancia não precisa encarecer 
( 1-iso) e que .seráJ executada até com o .sacrifício ela minha .pro-
pria vida. (Rwo.) - ·Saúde e fraternidade. " 
Eu, Sr. Presidente, realmente ·cada vez entend{) menos o que 

inspira a administração republicana deste paiz. Com as normas de 
outros tempos, um official que se mostrasse tão pouco discreto no.s 
seu•s actos não seria poupa·do por um Governo, ainda mesmo com-

,posto de amigos. 
Aqui, porém, á .sombra do actual Governo, o official que assim 

procede é mantido galardoado, privilegiado, dando-se-lhe prerogari-
vas que aos outros cid&dãos não assistem. Porque necessaTio é não 
perdermos de vista esta consideração muito import.ante neste mo-
n1ento; ao ·passo que a beneficio dos interesses do estado de sitio 
i'.ct.u:Jl sonega ost.ell!s:vamente as immunidades pa.rlamen t,are~ , ron~ra 
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minha opm1ao e a do nobre Vice-Pl'-esidente, do Senado - e, ao 
passo que assim se contestam as immunidades parlament·ares, cream-se, 
para certos agentes do Poder Executivo, essas immunida·d'es novtts, 
:até hoje insuspeitadas e de que nenhuma lei, em paiz algum, jámais 
cogitou. As nossas immunidades não podem .ser toleradas porque é 
preciso que todos .sejam iguaes debaixo da razoira do arbítrio offi-
cial; mas; os membros ·do Governo, os ilgentes do Governo, os offi'ciaes 
do Governo, os ·delegados e secretas do Governo1 toda essa gente - do 
Gove-rno é immune. E immune ·de uma immuuidade, que nós, mem-
bros ·do Congresso, jámais reclamamo,s - a que .dá a isenção de cen-
sura, de critiC'a dos jo-rnaes. Para os agentes do Governo, paTa os 
officiaes, para quem elle mandar commandar nDs·sas fortalezas, crêa-se 
ü privilegi.o de não ·Ser censurado neste p-aiz, por ninguem, .sob p~na 
de ir para a cadeia. 

Ha outras ordens do dia, primores·, como essas at·é agora lidas 
por mim - primor.es d e tino, bom senso, urbanidade e disCl'eção of±'i-
cial. Aqui está uma deUas relativa n·a,da mais, nada meno.s, do que a 
um Major do E xercito; não se trata de um soMado quaLquer, de um 
Ferro Ferreiro ou Ferreiro Ferro, mas de um official superior, um 
Majo1· d'o Exercito Brazileiro! 

"Ordem. do .dia n . 103, de 2 de abril de 1914. Ordem sobre 
official preso. A scena que hoje se presenciou• na secreta•ria deste 
commando ·demonstTia até onde pórde ·chegar .a insolencia do ho-
mem, que, po:r infelicidade nossa, .chegou a .sei' Major do Exercito 
Brazileiro. Tem esse Major Paulo José de Oliveira uma infeliz 
celebridade no,s aamaes da anarchia civil e militar, ·da nossa 
Patl"Ía, o que, ahás, nos deshonr.a sob-remaneira, visto que em 
exercito algum do mundo um official que diariamente deshom~a 
o -decoro militar e timbra em offender ás autoridades constituidas 
póde continuar a Í!!!zer parte das fileiras do Exel'cito e m,ere~er 
o respeito patrio, cousa que um militar preza, .a:cima de tudo." 
E' uma censura -cathegorica, violenta, ás autoridades superiores do 

Exercito Brazileiro, á administr·ação militar e ao Presidente da Repu-
blica por terem consentido que continue a :f.azer parte do Exercito 
Brazileiro um Dfficial que, segundo este comman·d·ante, todos os dliJas 
deshonm o ÕJ&coro militar, accrescentando que em nenhum exerdibo 
do mA.milo um officiai cheio de t.aes manchas conbinuíGIT"ia a vestir o 
uniform.e do Exercito. Mas, no Bpazil, é o que .se d:á. •Por culpa de 
quem, então, sinão das autoridades milit.ares, da administração mili-
tar, do Presidente da Republica, que é o Chefe do Exercito, o Mare-
chal que enfeixa nas suas mão.s to•dos os poderes, que domina, entre 
nó.s, todas os causas? 

Mas a este official, a este CO'ronel se assegura a immunidade 
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absoluta de ultrajar assim a administração, o Exercito Brazileiro, de 
ultrajar assim o Presidente da RepU'blica, ao mesmo pas.so que verte 
sobre um de seus camaradas os maior.es labéos, .as maiores affronüvs, 
os maioTes insultos que um militar póde receber. 

Oontinúa, por•ém: o Coronel Rego B.anos: 
"E' insolente militarmente, máo cidadão, porque perturba 

constantemente a paz publica, e, por conseguinte, não· póde e não 
·deve merecer o Tespeito nacionaJ, causa que um militar não póde 
abrir mão. Vem de longe a h1storia famosa deste eterno pertur-
bador -da nossa disciplina; hontem, era ao lado de revoltosos con-
tra o Governo do nosso inclyto M·arechal Floriano; mai•s tarde, 
contra tudo que tem havido de organizado entre nós; e hoje é 
ainda contra o actuai Governo, ·que tem sido victima de sua inso-
lencia doenti•a. Mostro aos meus soldados este Major Paulo de 
Oliveira ... " 
(Veja bem, o :Senado, como se trata deante de soldados, um Major 

do Exercito Brazileiro.) 
" ·Mostro aos meu'S solda:dos este Major Paulo José de Oli-

veira, um specimen de tu·do ·Ü que ha. de reprovado em nossa 
Patria, pelo que, não devem, nem de longe imitar tão pernicioso 
exemplo, muito pelo contrario todo o defensor .da P·airia deve 
passa.r ·de longe de quem se mostra tão nocivo á bo.a sociedade. 
Como é necessario que nã-o transite na área de nosso quartel 
quem tem taes predica·dos, determino que seja poata uma senti-
nella no estado-maior do batalhão, para vigiar tão triste official, 
privando sua sahida sob qualquer pretexto. - Tenente-.Ooronel 
Rego B.arros." 
De mod·o quB, no Exercito Brazileiro, hoje, um official superioT 

póde receber em ordem d.o dia daquelle.s sob cujo commando fôr entre-
gue, a cuja autorida.de se acha, o.s maiores ultrajE:s, sem julgament•o, 
sem ·condemnação, nem processo, e pócle ainda vêr-,se apontado aos 
seus inferioTes, aos soldados · razos, ás praças ele pTet como homem 
indigno, enfermo, pestiado de quem se não pócle acerca;r, sem risco 
de uma contaminação ·de&honesta. E' a um funcciona.rio militar que, 
publicamente, ·da sua incompetencia, da sua indisciplina, ·ruá esta 
mostra solemne que se confia, em momento de crise official, ü Governo 
de uma das nossas fortalezas. 

São estes os homens que enchem a bocca todos os dias com o seu 
zelo pela honra militar, pelos fóT·Os do . Exercito Bra•zileiro, pela su·a 
grandeza, pela sua Tespei tabihdade. , 

Qll'al foi dos civilistas aquelle de cuja bocca jámais se ouviu con-
tra um mem,bro do nosso · Exercito esta expressão infamam te que hoje 
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uma autoridade m,ilital' dj3ÍXa cahir impunel)'lente sobre um dos nosaos 
officiaes superiores? 

Os soldados da foxtaleza, S1'. Presidente, não deram ouvidos a 
esta ordem do di.a. 

O ·SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre Senad<n· que a hora do 
expediente está esgotada. 

O SR. RuY BARBOSA - Requeiro, então, a V. Ex., que consulte 
o Senado si me concede meia hora -de prorogação. 

Oonsultado, o Senado concede a prorogação requerida. 
O S1~ . RuY BARBOSA ( contin'UOII1i<lo a lêr) : 

" O 2° Tenente Renato Onofre Pinto Aleixo, transferido l'e-
centemente para ,a, guarnição de Matto Grosso, por se achar envol-
vido nos fa:ctos que se desenrolaram na fortaleza de S. João, de 
passa.gem pelo P araná, concedeu á Trib1~na, de Cmityba, interes-
s·ante entrevista, da qual destacámos os seguintes txechos: . 

" Imagine que na vespera do embarque do Major Paulo houve 
uma altercação entre o Coronel Rego Banos e o refeTido Major, 
tendo nessa occasião o Coronel promettido arrastai-o pela ladeira 
abaixo, si necessario fosse, para que elle embal'ca;sse.. Não con-
tente com isto, o commandante da fortaleza -baixou uma ordem 
do dia c'onvidandto os seus soldados a "não visitar nem de longe 
tão pernicioso official e que, muito pelo contrario, to·do o defen-
sor -daJ Patria devia passar de longe de quem se mosti,ava tão 
nocivo á bôa sociedade". 

Como se vê, em poucas linhas incitava-,se · a sol·da·desca a actos 
de indisciplina. · 

·Calcule qual a desillusão do Coronel, qu•ando no dia seguinte, 
da v.a-1·anda de sua casa, viu o seu conselho ficar sem éco algum 
no procedimento ·dos officiaes e sold:a-dos que com elle serviram. 
S. S. nesse dia teve o ·dissabox de vêr se dirigirem para a ponte de 
embarque o seu inimigo de vespera, -ceroado pelos Generaes que 
se achavam presos, por toda a sua officirulidade e algumas praças 
graduadas. Signal mais evidente de que seu procedex em Tepro-
vado não podia haver; entretanto o Coronel continuava no com-
mando d.a S. João, sem se considerar para sempre incompatib !-
lizado com os seus auxihare.s. ' 

Não podend.o solicitar do 1::31'. Ministro a transferencia em 
peso, quer dos officiaes, quer das praças que com elle serviam, 
preferiu de.scaT.regar em quatro officaes - que momentos antes 
pass.a·vam por sU'a ca-sa acompanhand•o o Major Paulo -'- to·da 
a sua ra-iva e despeito. E assim forgicou S. S. uma revolta que 
deveria elevar os seus meritos ao,s olhos do Governo, -consolidando 
ainda mais o seu prestigioso Olympo." 
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Emfim, senhores, pa·ra concluir com ·as o.rd.ens do dia deste eml-
nente official, lerei ao Senido est~ j•á tambem publicada : 

" Em 23 de abril de 1914. 
Fica preso em cellula, com mduc~ão de almoÇo· por 15 dias, o 

soldado n. 63, da 2n bateria, Manoel José do Nascimento, por 
haver a·bandonado o servi~o do "Remeiro da Lage", e terem sido 
encontrados em .seu poder dous cartu'cho-s de "Mauser", sem que 
d,ésse explica~ões -eonvenientes ·dt\ sua procedencia, visto que a de 
haveT encontrado esses cartuchos no · campo não passa de uma 
grande mentira; não me consta que o campo interno da fortaJeza 
faça brotar munição de guena. 

Antes o fizesse." 
"Pelo St. :Chefe do Departamento Geral da Guerra foi trans· 

ferido para o ·Parque de Artilhall'ia da P brigada estrategica: o 
aspirante a official bstTogildo Pereira da Cunha, segundo fez 
publico o l'espectivo boletim n . 1. 321, de 15, mencionad'o na 
l'egional n. 92, de 16, tudo do -corTente mez; mais um;a vez me 
co~ven~o que tenho ·de formar máo conceito do asph·ante a1 que 
amma se tl·,ata. · 

Não ha lagar que lhe ,sirva. 
Ora, € no batalhão, aonde procura furtar-se ao servi~o milit·ar; 

or.a- na escola, aonde mostra incompetencia; ora, incommodando 
·aos incautos com pedidos de transferencia para loga.res aonde nada 
fa~a; ora, finalmente, de novo no batalhão de meu commando, 
,a,onde não se póde conformar -com a immensa trabalheira do ser-
vi~o de escala . 

.Si continuar com essa grande idiosyn.-crasia pelo trabalho 
•acabará tendo um soldado em lhe movimentar o.s queixos para 
auxiliar-lhe a mastiga~ão . 

Que se vá e nã-o volte mais." 
Ora, senhores, -creio que ·O Governo da Republica devia agra-decer 

ao I.mparc~;a;l o servi~o ·que lhe tem prestado, concorrendo para ·a di-
vulga~ão dos trab.alhos desse eminente official. 'Ao contrario disso, 
poTém .que fez o Governo da Republica ~ Interessa-se po1· elle, assume 
para com elle uma solidaridade inexplicavel e estabelece uma co-res-
ponsabilidade que não se .comprehende com os abusos, com -a linguagem 
inconsebivel, com as indiscer~õe.s inqualificaveis ·desse official. 

Em to-do ·Caso, pol'ém, ·O que é cla:ro é que a gente de plantão no 
lmp(Lrcial não podia imagina'!', ante-hontem, que estivesse co~et
tendo um crime de lesa magestade quando trazia a· publico uma das 
ordens do .dia desse oHicial, tanto mais quanto essa ordem do dia, na 
vespera, havia sido já publi·cada em uma das folhas de grande circula-
~âo na Oapital Hrazileira. · 
· Um outro ponto, um. :outro topico que escapou: á gente de plantão 
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110 I mp,arciaiJ um trecho, cuja expurgaço a Policia h~vi a ddetermi-
nado, foi esse. Tratava-se .das novas n<Jmeações e da dem1ssão O· corpo 
docente da Escola N-aval. 

D ando noticia dessas n<Jmeações e demissões o Im:parciail as ana-
lysava e. resumia o seu ju'izo nestas justas e irrefutaveis palavras: 

"Essa ·deliberação do Govemo não importa sómente na ille-
gal extincção de um ·cargo e creação de outro, ·com manife;;t'6. 
desrespeito ao disposto no art. 34, n . 25, da OollJStituição F ederal, 
que attl'ibue privativamente .ao rOongresso N acionai a compe-
tencia para "crear e supprimir empreg.os federaes, fixar-lb:e ass 
-attribuições e estipular-lhes os vencimentos" ; ella violou tam-
bem o a1"t. 74 da mesma Constituição, <Jnde se assegu'ra que " os 
ca;rgos inamovíveis são garimt~dos em toda a 811111 plenitude", pois 
implicou na exonerração · ·de ' um serventuaréio de .cargo vitalicio, 
pam nomeal-o par.a; um carg.o de ·demissibilida·de ad-nu.twn ." 
Ora, senhores, não póde haver uma censura ·concebida em expres-

sões mais c01·tezes, modendas e respeitosas. Não ha · aqui ·a: menor 
offensa, a menor aggressão, o menor desa·cato á autoridade. An·aly-
sando os actos solemnes ·do Ministro. da M-aTinha., cuja liberd·ade nos 
attentados contra a lei ·cresce todos <Js dias, o Imparc/Ja,l limit<Ju-se a 
dizer que a administ ração naval avocava a si o arbítrio ·de creaT e 
extinguü· ·cargos publicas, o a.rbitrio ainda, Sr. Presidente, de exonerar 
funcoionario.s vitalicio.s para ·os ir collocar em cargos demissíveis. 

Ora, Sr. Presidente, po1·ventura haverá nestas proposições e nesta 
lingu-agem alguma ·COusa de sedicio.so, ·alguma cou·sa, em que o Gove1·no 
da Republica descubn o menor vest ígio de relação com essa desordem 
e essa conspiração, graças rá qual, com a connivencia do Congresso, o 
est~do de sitio actual se vae perpetuando? Pois jrá não se poderá dizer 
mais neste paiz que tem o direito de Tevogar a Oo.nstitu:ição e de exone-
rar a funccionarios vitalícios? 

Senhores, quando o :M-arechal Floriano, . por occasião do estad-o 
de sitio de abril de 1892, commetteu o erro e o crime, num acto de 
reacção contra funccionaa·ios civis e militares, de reformaT a generaes 
e demittir a lentes de varias escolas civis, eu tive a honra de ser o 
patrono desses opprimid'os •ante os tribunaes supe'l"Íol'es d·a nossa terra, 
e o •Supremo T1'ibunal Federal, que me desattendeu na petição ·de 
h;ajbeas-co:?·pus, divérgindo então da .doutrina com a qU'al mai.s taTde 
veiu a concordar, o Suprem<J Tribunal Federal não teve duvida ne-
nhuma em reconhecer o direito ·d'os meus constituintes, e todos elles 
civis e militares, fo:ram repostos nos rseus cargos e no.s seus poatos: 
Mas tanto temo.s nós protegidos nestes 22 anno.s que o que se permittia 
abertamente contra o MarechaJ ·Floriano não se adimitte hoje, sem 
crime de lesa-magestade, contra os Ministros do Marechal Hermes: 

O Almirante AlexandTino de Alencar reclama o privilegio de 



attenta.r materialmente contra o,s a1·tigos mais· claros e mais elementares 
da onssa .Constituição e de.srespeitar em lentes ·de institutos d~ ensino 
naval o.s direitos de inamovibilidade, reduzindo-.os á eondiçãü de func-
cionarios demi.ssi.veis; pm'que um óda·dão :brazileiro, no uso dos seus 
direitos, tem a corage;m de exp.rimir o :seu pensamento, de artieu1ar 
a ma<is moderada das eensuras -contrR~ este acto de .arbitúo e despo-
tismo, vae expiar na cadeia .a c.u'lpa de ter ousa·d·o. pensar com inde-
pendenci-a , e com independencia dizer o que pensa, servindo RIO. seu 
paiz em defesa da lei, contr·a essa especie de desordeiros e conspira-
dores, os unicos existentes hoje nesta terra_ Porque .a verd·ade é uma 
e uni-ca: Todo o paiz sabe, não ha nenhum brazileiro que o ignore, 
gue actualmente ha uma grande conspiração no Brazil, que presente-
mente o B.razil sente os effeitos de U'ma grande desor-dem genemliza·da; 
mR~s essa conspiração é praticada pelo GoveTno, que se mvolta constan-
temente contl'a a lei, essa desordem ê dos Ministros, é dos nossos .admi-
nistradores, ·da nossa Policia, de todas as nossas ·autoridades revolta-
das contra as instituições republicanas, empenha:das todas em reduzil' 
este regimen .a, um ·despotismo intoleravel e ·ab.surdo. 

Graças a Deus, ST. Presidente, graças a essa libel'd·ade que a ~oli
cia nos quiz ti1,ar, mas cujà reivindicação nós podemos faze.r á .sombra 
da Ju·stiça, ü paiz amanhã saberá do attent•a:do commettido e ficará 
habilitado '!li julgar entTe as suas victimas e os seus autores. O paiz 
veTiá mais uma vez .que não se tmta de nerrhuma ameaçru ·á ordem 
publica, que ;não foi pa:ra manter a Ol'dem publica que o Governo 
lançou mão ·desta medida, que o GoveTno não pensa. senão asseg~.na:r 
o seu descanço, protegendo os seus amigos e apanigwados; que, do 
que se -cogita absolutamente, é de .se -omaT um'a situação de irrespon-
srubilidade e de força: para o1s •agentes da au~orida:de nesta terra. 
E' uma atmosphera ·de protecção . ge1·al aos erimes officiaes o que 
existe, e os que assim pTocedem, os que se batem pela manutenção 
deste estado de eousas, não acreditam que se possam inverter os papeis, 
e que amanhã sintam ·o:;;; effeitos da ·acção das leis moraes do paiz ·que, 
forçosamente, se voltal'ão contra aqtreiles que tão deslavad·amente as 
transgridem. 

Melhm· seria, Sr. Presidente, que o GoveJrno voltasse á sua medida 
primitiva, mandando tnancaT de todo os jomaes, porque é isto o que 
se est'á fazendo. 

Na ultima pha;se da censura, o. seu mecanismo l'eves-tiu as fórmas 
mais odiosas, e de hontem par.a hoje ficou estabelecido que a cen,sura 
será fei ta na Repartição d<a Policia, isto é, que os jo1·naes teem de 
levar á presença dos delegados, nos locaes on·de mais lhes convenha, as 
provas das su·as paginações, até ás 4 hoTas, ;ou depois d·as 4 da madru-
gR~d:a, para ·SÓ então -começar o trabalho de paginação a qoo se acham 
obl'lgados pelos seus .deveres de jomali·stas. Esta madru§ada o jo:rnal 



cl~via e·sta~ prompto para sahir ~ apanhar o correio ás 5 horas. Só a 
essa _hol··a r;omeçou a paginação! . 

V. Ex~, Sr:. Pres1dente, como todos nós, conhece ·as ultimas perr~ 
pecia:s do trabalho de impressão de um jornal. Depois de effeetua-dos 
oa ultimas actos -da •cenrura é qule se tem -de pôr de accô.rdo com elles a 
paginação da folha, é que se tem de procede1· a:o trabaliho de , :a:tme'o-
typia e sÓtment.e então concluídas essas val'las phases do trabalho de 
impressão, é que o jornal póde entra.r nos prélns. 

Desse ~odo, o que se creou para os jornalistas é :uma situação de 
impossibihda,de absoluta para o exerci-cio da sua proilssão; tra~a-.se 
de uma perseguição formal, dedarada, -acintosa, systematica em relação 
a oortos jm11aes .. . 

O SR. H-rBEIRO GoNÇALVES - Apoiado. 
O SR. H,u;y BARBOSA - .. . cuja ruína o Governo conoobeu e trat-a 

de realizal', custe O· que custar, a todo o t'ranse. 
Os actos de vi.:olencia pessoal, os vexame-s. de persegUlçao requin~ 

tam de dia .a di•a. O Sr. -Macedo Soares nã·o se acha sómente preso, 
acha -,se tambem reduzido a inco1l}!lllunicabihdade, não . póde nem se 
enten,der com a sua família, nem 1·eceber o seu criado particular, :a 
cuja guarda está confi.ad:a sua ca'S'a por se achar ausente, na Europa, 
a sjJ.a espo·sa; estiá em incommunic-abil]clade :absoluta, parta o fim unico 
de opprimir, de vexar, -de humilhar, de trortm·ar, sem nenhum interesse 
de oJ•deilll publica, sem nenhum prove·ito para a verificação da ver-
dade; sómente prura a sati-sfação maligna dos máo~ appetites d-aquelles 
em cujas· mãos se acha o poder a-ctualmente; p·ar-a que o.s cid·adãos 
brazileiros fiquem sentindo bem que, debaixo desta Republica de fal-
sidade, hypocrisia e crimes, nenihum de nó\S ·é mais do que um da~ 
quelle1S antigos negrinho-s, sujeitos 'ao verg.alho .dos feitores, os negri-
nhos pelos quaes nós nos batemos e suppuzemo.s tel' conquistado .a 
civiliz·ação do paiz, quando conquistamo-s sua liberd'ade·. · 

O lagar delles foi, realmente, tomado por nós, porque, em um paiz 
onde sem a menm· r;au·sa de ordem publica se póde manteT e prorogar, 
mediante OIS Tepetidos actos, o estado de sitio. por seis ou· oito m,ezes, 
quanto aprouver ao Chefe d·o Estado e sob o pretexto desse estad'O 
de sitio acaba-se com a imprensa, com a publicidade, p(;ll'seguem-.se 
todos os dias o,s jomalistas nas suas liberdades mais elementares; um 
paiz onde todas as violencias se repetem diariamente, publicamente e ' 
impunemente, é um paiz de escravos, um paiz de negro.s, um paiz de 
misera~eis , con-demnad·o á igno;rnini.a, que o estrangeiro olha com pie-
dade smão com des-prezo. 

Sr. Presidente, eu nã.o fui agora a Em·op.a, mas tenho conversado 
com quasi todo_s os que de lá teem vindo-. Nã-o ha, pTesentemente, entre 
os pa1zes americanos, nenhum que, n-a Europa, tant,o attraia .a attenção 
como o no~s?, tanta cul'Íosidade des-p~rte como o nosso, de-pois que o 
estado -de S1t1o, com o seu coTtejo de qr1mes, ·aqui se eJ?tabeleceu. E todos 
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pergmltam: - como é que um pov.o póde ser tão abject<J que· se sujeit13 
a toda·s essa-s injurias? · 

Ra dias, Sr. Presidente, no calor da improvização, tive a infeli-
cidade, da qual me penitenci<o, ·00, ao me referir á situação actual, 
·dizer: - ·o Brazil é um Paraguay. Não; peço pm··dão ao P:ar.ag-uay 
desta culpa, involuntaria, que .só .se ·deve att.ribuir ao calor da impro-
vização. Não me referi ao Paraguay deste tempo, nem ao pov·o para· 
gu.a:f·o. Referi-me ao Para:guay de outras épocas, ao Paraguay ;sem 
liberdade, ao Paraguay antigo, nas mãos dos Francias e dos Lo·pez, 
não ao Paraguay actual, em cujas veias ainda jorra o sangwe de um 
povo livre e capaz da liberdade. Não! Nós estamos, abaixo do Para-
gu·ay, do P ·araguay ·de hoje, ·como os homens d:a época de Tacito·, na 
sua express<iva linguagem, estavam ahaixo da propria escrav'Ídã·O. 
Estamos ·abaixo das ignominia:s ·que soffremns, porque si não esti-
vessemos abaixo dellas não as toler.aTiamos resignadus. 

iMas, Sr. Presidente, vamos ade·ante. Não sei ·do nosso futuro . Sró 
Deus sabe o que no~ :aguarda. V. Ex. é um homem d.e Estad:o, tem 
grande.-; reS])onsabili•dades. Quand•o se recolher ao fundo de sua coÚ· 
sciencia e vir as que a .situação, actual colloca sobTe seus hombr·os ha 
de estremeceT. O Hrazil caminha na estTada violenta d·a maiüT das des~ 
graças. Nã·o é possível que ·dessa •Sit.uação moral não nm~ salvemos, 
pOTque não somos, não podemos ser um povo inanimacro. O pToprio' 
OhTisto, que era a expressão da pa,ciencia, era b1·andur.a e da bondade, 
um dia teve ®J. que empunhou o latego e t•angeu d,o templo ·aquelles 
que o corrompiam. 

Nós, brazileiros, estamo>;, sujeitos ao regimen do vergalho, como 
os negros anteriores á l~i .de 13 de maio. Um dia, porém, o Brazil ha 
de seT Brazil. Um di:a, porém, h a de alvorecer para nós tambem es&a 
libe11dade com que tod·os nós sonhámos, quand·o fizemos a Republica, 
malfa·dada, cujas .consequ<mcia<S hoje todos lamentam. 

Eu espero em Deus que os meus olhos .se não hão de fechar para 
sempre, deixando aüs meus filhos a heTanç:a deste Tegimen nefasto, 
perjurio, medroso . immoral, que infelicita a-ctnalmente a nossa desgra-
çada tena. (A ppl;.atcs.os e palrrúts àas gak1·vas.) 

. O Sr. •Ri'beiro Gonç·a>l'ves C*) - Sr. Presidente, V. 'Ex. e o 
Senado hão de ter paciencia para ouvir-me, a mim, deceTto o menos 
competente (não apoiarws), para tmtar :do assumpto que vae ser o 
objecto do meu discurso. · 

(.) Este <Hscur~o. vrq.ferid-o "'la nora do ·expediente, nã;o fOi •!'€Visto pelo orador o 
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Confol'me deixou brilhantemente demonstr.ado nesta Casa, em a 
sessão ·de 4 •de maio ultimo, o honra;do Senador pela Bahia, ml8u emi-
nente .chefe e amigo, o Sr. SenadoT Ruy Barbosa, nenhuma questão 
prefere o estado de sitio decretado pelo Poder Executivo, em 4 d'8 
maTço e proroga·do poT .acto de 25 ·de abril. Em seguida, após es~a 
demonstr·ação, S. Ex. ·deixou tambem evidente que igual relevanci•a 
tinha o caso da eleiçruo pYeside.ncial e, paTa ohegar a essas -conclusões, 
fez um cotejo enb-e os dispositivos comstitucionaes nos aiJ.·ts. 48, §1 15, 
e a·rt. 80, §. 3°, todos refe1-entes ao estad.o de sitio. · . 

V. Ex.; ST. Presidente, confo.rme CLeclarações •que fez, de accôrcl!o 
com a Mesa doa Oamara dos Deputad'Os, Tesolveu que o sitio, a despeito 
do modo em contrario de e·nca-ral;Q pelo Governo, devi·a effeetiv.ament-e 
p1-eferir ao caso presidencial, e então russentaTam ·qu'e seria elle o pri-
mei'r.O objecto das discussões parlamentaTeil. 

Depois desta combin:ação, •appaTeceu, para o conhecimento de uma 
e. 'Outra Casa do Congresso, uma emend-a dia Oom;n:rrs•são de Finanças 
autori:QandD o P.odeT Legislativo a contrahir emp.restimos e provi·den-
ciando no sentidü de estabe1eceT medid.as de economia taes que to·rnava 
inilludivelmente acceitavel, pelos prestamistas estrangeiros, o empres-
timo que se pretendia. 

Na Oamara, trouxe-se á ordem ~o dia •a lei d-as aposentad<ori.as, 
e logo de ooguida, o Chefe do Execntivo envioU' á uma e <mtl~a Camara 
uma Mensagem •dando-lhes -conta do .a·cto .governamental que interviu 
no Estano -do Cea1'á, e, como si esse tr·abalho já não fosse ba.stante, 
incluimm-<Se tambem nos trabalhos dta Üa,mara d·o~S~ Deput!lid'Os os -casos 
eleit{)l·aes de dive1~sos Esta•do.s, inclu·sive o de P ernambuco. 

Expost'OIS estes factos, sinto.,me na ohrigaçã.o ·de, ' como Sena·dor, e 
no cumprimento dos meus devere'S co.nstitucio.naes, vir ho•je ao Senado 
fazer-lhe uma ob.servaçã.o que me pm·ece opportllla, em ·torno de todo~ 
esses CBISO'S. 

Oomo V. Ex., Hr. Presidente, e o Senadio sab'em, o caso eleitoral 
de Pernambu-co es·tá .a ·obstruir os outros caso>S<, sem duv:id.a, mais pre-
feriveis. 

F()i isso que ·se viu ant;e-.hontem. Eleonentos ·divergentes de um 
parecer em sepa1'·3.!do ·a favor de um âos contenidJores, pel0 Estado de 
Pernambuco, Tetiraram-se do 1·ecinto, não ·dando numeTo para votação, 
e1 mai•s ainda, f·azendo a declaração, ·conforme consta dos .iornaies, que 
nao voltal·i·am ·ao recinto emquanto não estivesse apl.l'rada a eleicão 
pTesi'Cl.enci..al. · • 

Ora, <Si effectivamente o-s elementos que na Ga,mara dos Deputados 
se manifestam contr.a o pa1-ecer em .separado da Oommissão de P o•de-
l'B'S daquella Casa, no tocant~ . ao caso de Pernambtico, não pretendem 
dar m.ai;s numero pna votação, e, si o Regimento .da Oam.ar-a consi-
d'el'a Ds casos de eleição materia urgente, por se tratar da verificação 
de poderes, não se podendo, portanto, :alterar a, Ol'dem do ·dia, per-
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gunto: .a que consequencias chegará o Poder Leg~slativo em referencia 
a:o sitio, e, em referencia, sob.retudo, á eleição presidenci•al? 

O SR. GoNÇALVES FERREIR.â - A declaração de não dar numero 
foi sómente ·d-a banca:da de P ernambll'co. 

O SR. RIBEIRO GoN;çALVES - Não sei si a declar ação foi sómente 
da bancada de Pe·rnambuco. 

O SR. Goo.ÇALVES FERREIRA - Consta d;o•s, jornaes. 
O SR. RIBEIRO GoNÇ.A.'LVES - O que parece logico é ser esta decla-

ração a resultante de '\lillla oo:mbinação de todos os elementos que :alli 
l'.e oppõem ao voto em separa:do, co;mo •ainda ib.ontem se verificou igual 
resulta:do. 

O SR. ARAUJO GóEs -V. Ex. <l!á licença para um apa1·te? Ess·a 
interrogação de V . E x. ·deve ser feita áquelles' elementos a que V. Ex. 
está dando preferencia . Elles são os ·Competentes para n '}sponder . 

O SR. RIBEIRo GoNÇALVES - Não ap.oi•rudo. EU' nãJo estou dando 
prefeTenci•a a este ou áquelle elemento, nem estou fazendo o estudo das 
razões que ·assistem aos elementos propriamente governistas ·ou ao.s 
que se oppãsm ao parecer em .separado. Eu estou estabelecenoo os factos 
para timr delles as su•a•s resultantes. 

O SR. ARAUJO GóEs- E sse p1·ocedimento é constitU'cional? V . Ex., 
que tanto faHa em princípios constitucionaes, acha esse p1·o·cedimento 
constitucional? 

O -SR. RIBEIRO GoNÇALVES - Já disse que não estou f al'iend'o o 
estudo dos motivos, nem das causa•s justificantes desse pTocedimento. 
Estou a dil'ier que o facto existe; e·stou unicamente fazendo u·ma expo-
sição e tirando dos factos as unicas eonsequenüias que elles com-
partam. 

O -SR. ARAUJO GóEs - Deve dar logo as responsabilidades das 
consequencias qu.ando •chega a ella·s. · · 

O SR. RIBEIRo Go<NÇALVES ·- . Repito, Sr. Presi-dente, si effectiva-
mente os elem~ntos que se oppõem na 'Üamara dos Deputados ao voto 
em separwd'O, em favor de um d•os candidatos á ·depu:t.ação por Per-
nambuco, estã·o dispostos .a não mais daT numero para •a solução ·desses 
casos, si estes casos, por força do Regimento da:quella O'asa, dados hoje 
em ordem do dia nãd podem mais ser retir-ad!os -dessa orde.m do dia, 
qual a conse·quencia do l'esultado·? 

F-oi a minha pergunta. Sem duvida que os demais casos ficarão 
obstmido si não se resolver quanto antes a qu0st.ão do estad·o de sitio 
e si, resolvida esta, o:s re.sponsaveis pela d irecção dü Sena:do e pela 
direcção ·da .Oama:na dos Deputados não se derem pressa a, obedecendo 
ao art. 5° do Regimento commum, oonvocar a reunião do Congresso 
paTa ·que esse tome conhecimentü da eleiçãO: presidencial. 

O SR. PRESIDENTE - 'Á Mesa deve informal' a V. Ex. que o Rela-
tor da Commissão de Gonstituiçãü já a-pre'Sentou hoje parecer sobre 



...,.... 410 ' ~ 

o estado de s~tio~ que nã-o foi l ido po1· não ter as assignaturas dos 
demia'Ís membros da Oommissã•o. 

O SR. RrBEIRO GojNlçALVES - Agradeço a l.nformação que V. Ex. 
me acaba d:e d:a•r, poTque estal'Ía disposto a fazer utrn ·appello ao Pre-
sid~nte desta Oasa, no sentido. de conseguir de V . Ex. um esforç.o 
paTa ·que a Oommissão competente trouxesse ao -conhecimento do , 
Senado o seu pa·recer sobre o sitio, mesmo para que não se viesse 
imputar á respectiva Oommissão o traha1ho de obstrucção at-é .que a 
OamaTa dos Deputados re;solvesse out>ros as·sU'mptos. V . Ex. felizmente 
poupou-me esse trabalho. 

·.continuando ·as minhas obseTvações, Sr. ·Presidente, devo dizer 
que vejo com inquietação o oa·so ·de P ernambuco sem solução ... 

O SR.. JoÃo Lurz :l}LvEs - E' possível que seja resolvido hoje. 
O SR. RrBEIRO Go\1\"\JALVES - ... pelo propo·sito em que parecem 

estar os elementos qúe se oppõem aos casos amparado;:; pelos situacio-
nistas daquella Casa. 

O SR. MENDES DE ALli>IEIDA - V. Ex. não ouviu o aparte do nobre 
Senador pelo EspiTito ·Santo~ 

O SR. Ri:BEIRO GoNÇALVEs - E' possivel que •seja resolvi·do, disse 
o' meu nobre an:nigo, honrado Senador pelo E,spiri·to .Santo. Mas, s<i. o 
não fôr? · 

Tambem hontlem se dizia nesta Casa que a bancada mine·ira esta-
r ia prompta a dar numeTo e a:s,sim facilitar a resolução do caso. 

EntTetanto, nã•o se realizou este facto. Hoje diz o homa·do Senador 
que o caso se liqui•dm~á, porqU'e a bancad·a mineira dará numeTo. 

E si não dér ~ Si o cavricho de uma e outra parte persistir, não 
advirão dahi prejuízos a1o intJeres.se publico~ Pois não é f.acto que de 
um lado e· ·de outro .se empenham em mostrar á Nação qwe dispõem 
de um prestigio extraordinario, e que não estamos longe de pre•senciar 
scen~s i.denticas ás QU'e tiveram Jogar o ann•o p ass·arlio por oecasião da 
eleição da Mesa da Oamara do,s Deputados? 

'Sr. P residente, neste momento, não é sómente o esta.d•o de ·sitip 
o caso que deva ser considerado ur?:Bnte. Não ha duvi:d·a que, em pri-
meiro lagar, deve figurar o caso dQ si-tio, mas inco-ntestavelmente o 
segundo lop;ar compete á apuração ·ela eleição presidencial e á solução 
do emp-restimo exte:rno. 

Tod.o,s nós ·aabemos a situação afflicti.ssima ein que ·se encontr-a 
o Governo d;o· nosso paiz paTa .solver os seus ·grandes ·compromissos, 
intemo.s. Todos n&s sabemos; e quando não ·.~oubes.semos, bastava que 
cada um de· nós analysasse detidame;nte: as palavras pronunci.adas aqui 
ant€-hontoe.m pelo meu !honrad>o amigo, o Hr. Senad01· por R , ·Paulo, 
•segundo ·as quaes, ,s . Ex. descreveu-nos - digamol-o com .a maxima 
franqueza - para sentirmos que batemos ás porta-s d·a miseria, 

O emprestimo·, portanto, Sr. Presidente, é uma. nooessi·<1ade· ur-
gente, in•rudiavel. ' ' · 

) 
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Votei, é certo, ·contra. a ·au'borização, e, fazendo-o, nã·O pratiquei 
um a·cto impatriotico. Entendi, Sr, Presidente, ·que, votando éontra _a 
autoTiz·ação do eunprestimo mellhor .salvaguardaria 

1
i01S interes,ses pn_bh-

oos. A nenhuma ·confianca que tenho no · Governo adual, os· muitos 
disparates oom que elle ha procedid·o, tudo isto, Sr. Presi:den~e., inspi· 
rou-me a acção franca de recusar o meu voto a essa autor1zaça•o . . 

Mas, assim proceden·do, não quer dizer que desconheça que o pa~z 
' está ef:Jiectivamente á mingua, que- o emprestimo·, não ob.stante a resti-
tuição devida e os juros correspondentes, Tep1"6Senta para nós., no 
momento a:ctnal, o p-ape-l •que repres,anta para .o naufrago· a ta_bo•a q~e 
lhe appare0e em pleno O·ooano no momento em que está quasi a afo-
gar-se . · O emprestimo })ara nós tem o mesmo v:al or que o pão para 
o mendigo que ha tres ou quatro dias não se alimentava e que, ·de re-
pente, m&o carinhosa lh'o levava á bocca. O emprestimo é para nós 
precisamente isto, Sr. Presidente. 

Mas, ·si ·as.s~m é, Sr. Presidente, volto á minha pergunta: si a 
CamaTa dos Deputados persistir em não resolver o caso eleitoral de 
Pernambuco, porque ós opposicionista:s pe•rsi.stem nü pr-oposito de não 
dar numero e os situacionistas não dispõem do quoa·um sufficiente, 
para por si só resolvei-o, a que desatinos arrastarão tae,s ·actos o paiz? 

Não estou ·aventurandü uma idéa inacceitavel. Exprimindo-me por 
este modo, base·o-'me, 8r. P.residente, em uma estatística hontem publi-
cada por um jornal .que não póde ·ser suspeito a V. Ex . nem .ao Go-
verno do paiz. Essa e,statistica dá aos governistas ·da Camara dos 
Deputados, no maximo, 107 Deputa·dos, inclusive 12 que estão -ausen-
tes . Admittamos, porém, ·que ·os 12 Deputados ausentes compareçam 
e que parmaneçaun no proposito em que se encontram os elementos 
contraho.s de não ·<1ar nll'mero á Üamara. Não é crivei que entre 107 
Deputa,d,os com •que ·conta ·O Governo não appareça a .superwmiencia 
de um caso d;e mole.stia em ·dons ou tres, privando assim a Camara 
de sol ver os ca,~o-s dados ao seu conhecimento? 

Com tll'do isso que acabei de expôr, Sr. J?.rnsi.clente, quiz simples-
mente -dizer que .o momento exige que de lado a laclo cessem os capri-
chos e ·qu'e -te po·nham de parte por completo e.s·sa•s velleid·ades de reve-
lação de prestigio... · 

O SR. ALFREDO ELLIS - Da n•o•ssa parte creio que não existe . 
.O SR. RIBEIRO GoNÇALVES - .. . e que, cumprindo os no,ssos deve-

res oonstitucionaes, dand;o franca expansão ao nosso patriotismo, 'real; 
mas não ficticio, sincero, mas não palavroso, V. Ex. e o .Sr. P resi-
dente da Camara, ·de accôrdo com o art. 5° d-o Regimento, se entendam 
e, votadoQ definitivamentJ6 o sitio nesta Casa, marquem, de,signem dia 
pam reunião d:o ·Congresso, afim de tratarmos d·a eleição presiden-
cial. Si assim fôr, S1~. P·l'esidente, si entenderem manter os caprichos, 
v. Ex. e o directOl'io do seu partido() -que, ainda ha alguns d·ias, se-
gundo li no.s jo·rnaes, em reuniã·o effectuada, reaffirm.aram o <apoio 



-412-

com qllie auxiliam o Governo, darão lagar •a que o Governo fique por 
muito tempo privado dos meios de que elle necessita pal'a viver. 

O momento exige que o Sena·do resolva sem mais delongas sobre 
o estado de sitio e que, em seguida, V. Ex. e o Presidente d-a Camara 
promovam ·a reunião .do üongn·esso pa:ra .a solução do caso presiden-
úal. 

Tenho ooncluid'o. (Muito bem>· mutito b.erm.) 

O Sr. Presidente - Dev.o infOJ'!III:ar ao illust.re Senador que 
acaba de occupar ·com tanto brilho a tribuna, qu-e este é um dever 
inilluodivel da Mesa, já denunciado ao Senado, e aliás estipulado pela 
Constituição. Logo que sej.a votado o estadQ de sitio, será convocadn o 
Congresso para apmar .a eleição presidencial. Nem o homado· Senador 
podia esperar outro procedimento da Me,sa, que não podia te·r capri-
chos deante da lei. 

SiES'SÃ·O DE 13 QIE JUNHO 

Merece o assentimento da Oommissão de Co'D.Stituição e Diplo-
macia do Sen·ado a proposição .d·a Oama·ra ·dos Srs. Deputwdos qu'e 
approva os esta'doos de ositio declarados pelo ·Poder Executivo pelos 

decretos ns. 10.796, 10.797, 10.835 e 10.861, bem 
Pat~e.cé-r oomo os ·act1os pmtic3Jdos ·durante a vigencia dqs 

mesmos, até a data 'da Mensagem em que o 
.Sr. BresÍldente da Republica o·s communi·cou ao Congresso N,acional, 
e a!Utoriza o mesmo Poder ·Executivo .a 1Suspender o ultimo sitio decre-
ta·dio nas comareas de ·Nictheroy e Petropolis, nos di·as 7 de junho 
e 12 de julho, em que se effectauram no E stado do Rio de Janeiro as 
eleições para um 1Senador Federal e President d·O Estado, e, defini-
tiv-amente, logo que a•s condições de •segu•rança publica o permittirem,, 
dan:do opportunamente a.o Congxesso con:hecimento da-s medid;a:s de que 
se tiver utilizado, documentando-as. 

Indiscutível, como é a competencia do Poder Executivo, na au-
sen<l'Ía do Congresso, pa-ra a decretação d•essa medidoa constitucional 
extra:ordoinaria (art. 48, n. 15), verificad·a qtralquer das ihypotheses 
expressamente declaradas no •art' 80, ·da ·Con~tituição, é tainbem fón 
de -<~uvida que, ·segun'do a larga expo·sição f·eita em Men,sagea:n do 
S1·. Presidente d•a Republica, e que resulta dos .debates já havidos nesta 
e na outra Casa do Congresso, ·a situação anormal em que se encon-
traram ~sia Capital e .as ·coma-rca-s de Nictheroy e Petropolifl, no 
.Estado do Rio, em 4 de março ultimo, e posteriormente o Estado· do 
Ceará, caracterizam perfeitamente •a ·commoçã:o intestina que autoriza. 
providen•ci•á ·qe · tanta gravidade, que, importando na suspensão- das 
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garantias constituici-ona.Bll, só póde se.r utilizada <lOm mu'Íta ponderação 
e resenr.a. 

Evidente tambem é que o Sr. Presidente d•a Republica, recorrendo 
a tão extraJm'dinario e grave remedi•o ·constitucional para prevenir 
e reprimir {) movimentD revolucionaria que teve começo de execução 
na noite daquel1e dÍia nesta Capital, ·com a ·Cu;mplicidade de elemento·,;; 
miJita-res e civis e ramificaçõe,s em ·outros pontos 'do territorio nacio-
nal, -cuja extensão não foi po·s·sivel ainda apurar, po'll:do em risco a 
sej\Urança da Republica, usou apen·as das faculdades que lhe são con-
f-eridoa;s pelo:s ns. 1 e 2 dro •§: 2° do art. 80 da .Oonstituição, praticando 
a:ctos ·que .se continham nos limites •ahi prescl:Íptos .. 

Não tea:n, por isso, a Commissão motivos para negar sua appro-
vação á ·citada proposição da CamaTa ,dos Deputados, nem mesmo 
ruo ·considerar a delegação por ella: feita, em •sua ultima parte, ao 
·Poder Executivo para suspender o ultimo si tio decreta1d:o logo .que 
as condições de segurança publica 'o pel'nrittãre:m, porque rdentica 
delegação ·O Congresso já -conferiu a o Presidente da Republica para 
a suspensão do sitio decretado em consequencia do movimento revolu-
cio·nario •de 14 d.e noveanbro de 1904. 

O precedl3nte que foi adaptado pela ·quasi unanimi'dad~ das duas 
Oamarars, ~em lhes ferir o melindre constituóonal, pe1m0-tte inteira-
mente ad·opção da proposição da Camara. . 

N e,stas -condições é a Commissã:o de pa recer que a refel'ida propo-
sição seja a pprova;da pelo Senac1o. 

Sala d3Js Commissões, 11 de junho de 1914. - F. MenrlJes rl;e 
A.ol'1111evda, PresricT.ente . . __, A)Ce1l!Ciar G'ltima?'ii;e·s~ R.dlattor. '- J ds~ 
Eu.sebio. 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, N . 1, DE 1914, A QUE SE REFERE 
O PARECER SUPRA 

O Oongre:ss.o N acionai resolv.e : 
Artigo uni co. São a pprov.ados .os estaclo,s de sltw dedamcros pelo . 

Poder Executivo pelos decretos ns. 10.796, 10.797, 10.835 e 10.861, 
bem como os actos pratica;d:os durante os sitios a.ssüu decretados até 
a data da Jl.fensagem, podendo -o P.oCLer E xecutivo su,spender o ultimo 
sitio nas coma1,cas de Nicthemy e Pet ropoiis nos d-i as 7 de junho e 
12 de julho, em que 'Se effectwam no Estado do Rio de Jarreil'o a elei-
ção ssnatorial federal e a. eleição presidencial, e definitivamente logo 
que as condições ;de 'segurança publica o permittirem, e dando oppor-
tunaiillente conhecimenffo ao .Congresso d:a,s medidas de que ·se tiver 
utilizado, document ando-as; T>evogada;s as disposições em contrario. 
· Camara ·dos Deputados, 1 de junho de 1914. - Luiz Sora;res dos 

S.ant.as, 1 o Vice~PI'Bsidente . - 'An~onio Simeão dos Santos . Leal, 
1 o Secreta1·io. - J rurvenal Lam{a?·ti?'de d.e Fla1·ia, 2° SecretarÍ'o. -
A imprimir. 
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O Sr. Ruy Barbosa (*) - Sr. Presidente, venho, mais uma vez, 
cump·rir o grave 'd·ever, que .as ·circu·mstancias me impõem, denun-
ciando ·ao paiz ma.is uma revolta ·do Poder Executivo contra ·a Jus-
tiça, ·contra •O Poder . J udiciario, no ·seu orgão mai.s elevado ~ o 
Supremo Tribunal Federal. 

Só •a gravidade extrema desse dever, nesta situação, que neste 
.momen11o m€:smo acaha de ser caracte:ri21ada -com ·a ·leitm'a do parecer 
da Commissão de Constituição e Diplomacia, consagrando, com. a sua 
autorid·a!de, a,s eno11mid1ades monstruosas ... 

O .SR . .ÂLFREDO ELLIS - Apoia:do. · 
O SR. RuY BARBOSA - . .. os crimJe.11 que se vão ·con.summar com 

a •sancção do Congresso, ".>·ó a 'gravi.d·ade extrema desse dever me ani-
maria a voltar a esta tl'ibuna, com a ·certeza plena da inutilida-de evi-
dente ele meus esforços, da inanida:de de minha vo.z -claman-do no 
deserto. Mas eU' me dirijo ao paiz; não tenho a pretenção· de acord'a1· 
o ·amphitheatro político, não tenho a presumpção de abalar O· mundo 
parlamen.ta:r ; seria bater ·a U'ma: porta fecha,rta, seria clamar sobre 
uma campa, ~eria dirigir-me a um sepulchrario d!e vivO's· enterrado;;. 
A minha experiencia já me ba'Sta para saber que fallo em vão, que 
estou Tecluziclo ·a fallrur para a inercia, e f allo unicamente para minha 
consciencia, para o meu dever, para o futuro, para desaggmvo de 
minha responsabilidade. 

O caso da prisão do Sr. Maeedo Soares, com que ha dias, a:qui, 
me occupei, levou-me á presença do •Supremo Tribunal com uma 
petição de Mbeas-c07'JYU8. FormU'lan·do esta p etiçã'O, d~vidi-a em duas 
pa1·tes : em uma reclamava contra a ·incommu'nicabili·dade, com que 
o Governo .deliberou ·aggrava1· a pl'isão. impo•sta ao paciente, na outra 
insisti na dout1'Írra ját por mim .sustentada em uma petição a11terior-
ment.e impet"rad•a de hJab.eM-corpus, na qual me empen1hava em mos-
trar á Justiça Federal .que, verificada a incompete·ncia do Poder 
Executivo na ultima pl'O!rogação do estado de sitio, destinruda a cobrir 
todo o peTiodo conStitucional da sessão ordinaria doa Legi,slat'Ura, 
cabia necessari.amente -ao rSupremo Tribunal Federal o ilireito, ·que se 
lhe impunha, o ~deV'BT de não reconhecer v·alidade no acto d•o Governo 
praticado as&im materiahnente fóra d'a .sua· -eompetencia coUJStitJu-
cional. 

Nesta .segunda parte da minha petição, Sr. Presidente, limitei-me 
eu a um ·a:d,dendo, refeTindo-me ao,s proprios termos da petiQã·o ante-
úor, que transcrevi em .doeumento annexo á .segunda. Qu~r isto dize!' ' 
que eu não tinha grande confiança de obter do Tribunal. a confirma-

( *) Este d'iscur;;'O illão foi ~""eyisto ,pelo wador. P.rof€rido na. i!)ora do ex.peiL!ente. 
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ção das minhas idéas a este ·respeito, não porque a minha convicçã.o 
a tal respeito não fosse completa, tn'anquilla e -absoluta, mas porque 
se tratava de a.i!•sumpto já ·debatido anteri-ormente no Tribunal e em 
qtm a .opinião deste .se havia manifestado contraria á minha. 

Estou acostumado a ver a Justiça medra•r lentamente. E' da sua 
propria natureza e, ainda mais, -da , natui:eza <la•s .questões políticas, 
dÓ·s caso·i! em que -com ella .se vê obriga-da a envolver,se a Magis1cra-
tura .. Esi!las grandei! sm•tos da Jnstiça para as regiões mais altas -da suia 
.competencia não ·se effectuam, sinão pouco a pouco, animada pela 
envolve a Magistratura e .a ergue ;a,cima d.a .sua propria e natural 
envolve .. a Magistrat·u;ra e a ergue acima . .da :sua pro·pria e natural 
timidez. 

Quando, em 1892, Sr. Presidente, pela primeira vez, mostrei os 
vhesour-os -de resi.stencia legal que no nosso systema de Gov-erno se 
reserva, pel-o texto da nossa Constituição, -aos defensores do regimen 
republicano, submettend·o, então, pela primeira vez, á justiça do 
Su'premo. Túbunal a petição de habeas-co1·pus contra os attentados 
políticos -do Governo; quand·o a,ssim, procedi, em 1892, reagindo contra 
o estado de sitio de 10 de -abril, ,a .min!ha tentativ-a, Sr. PTeside.nj;e, 
bem o sabe o paiz ·COmo .se mallog1~ou de rodo em todo. N aqu-elle 
grande Tribunal, .apena-s u;m Juiz, apenas uma opinião, apenas um 
voto, o voto de um justo ... 

O .SR . .ALFREDO E'LLrs - Apoiado. 
O SR. RuY BARBOSA - . • ;cujas mãos beijei, cobriu com a sua 

autori-da.de a minha ·auda-cia, sanccionando· a minha tentativ-a com o 
sello da sua alta competencia, da -sua prohida·de immaculada e da sua 
respeitabilidade notoriamente nacional. 

O SR. ALFREDO E'LLIS - Muito bem. 
O SR. RuY BARBüSA - Todlas -as them·ias, por€m, que naquelle 

·Tequerimento eu i!ustentava, for:am,, uma a uma, Tejeitwd.as pe1o vene-
rando T1'ibunal, rs-ob as luz-es de um magistrado erudito e illustre, que 
ornou com o-s -atavios ·do .seu saber -a gr:ande inconveniencia e a série 
de injustiças da·quella fra-queza. M-as -anno-s depois, Sr. Pr).'l.sidente, 
pelos arestos doaquelle mesmo Tribunal, a·s minhas opiniões vieram a 
ser :recon:hecida,s como a expres-são -da verdade constitucional, e ·algu-
mas ·della.s, hoje, não encontram quem .seriamente as conteste. Algu-
mas ·desta,s, hoje, constituem o ·cabedal commum, o rudimenttO- ele-
mentar do no-sso direito ·COnstitucional, passam de sentença em sen-
tença como mate.ria pacificadla .superio.r ás discnssões . e não ha hoje 
estudante de Direito, não ha 1S'Ophystas, ainda mesmo nos círculos 
políticos, onde elles entre nós tanto aburrdam, que as ouse actual-
mente contrariar. 

Não me -adm,ira, pois, 8-r. Presidente, qu~ o mesmo me aconteça 
Çtgora -com a doutrina em nome da qual implorei do SupTemo Tribunal 
Fed.eT.al -a libel'dade para o Sr. Macedo SoaTes. 
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Dia vi'rá, qu·ando a Justiça respire em rum. .a~biente mai::> livre, 
quando a.s consciencias •.se alem um pouco mais alto, quando o Poder 
J'ucliciario tenha conquistado mais alguma f·oxça, em que nos aclmire-
m,os de que a proposição de. tal ~&videncia possa tecr deixado de ser am-
parada na grande •cas·a düs guardas supremos da Constituição . e ...:da 
Justiça. , - , , · , · U. ; .. _;,.: :i..J , Li~~ 

:Mas esta, Sr. Pxesidente, esta, a ·Justiça e a Constituição, devem, 
com tudo, um grande .serviço áquella nobre :Magistratu:va: o de ter 
acudido, em todo caso, aoo pa-cient!e á vi-ctima ·deste ·atten.taodo· offi-cial. .. 

o· SR. ALFREDO. ELLIS - Deste capri0ho. 
o SR. RuY BARBOSA - - . . eLe~ capricho indecente, ·diz muito 

bem o nobre Senador, de lhe ter acudido, livnando:a ao menos d:a 
aggrav•ação vexatoria com que inconstitucionalmente · o op-primia o 
arbit1-io do Governo. 

O Supremo Trihwnal Federal ·a:quella gran•die :Magistxatura a que 
nos Est·ad·os Unidos se chama - voz viva da Constituição - , ·a que 
no,s Estad1os Unidos não ha um PTesidente da Republi-0a, hoje, capaz 
de cogitar em desobedecer. 

Os SRs. ALFREDO E'LLIS E RrBEIRO GoNÇALVES - Apo!Í·ado. 
O ~SR. RuY BARBOSA - .. . quanto m,ais· um :Minü;;,tro, quanto 

mais um Chefe de Policia, quanto mais um instrumento admini.stxa-
tivo, aquella grande ·M!agistTatura •reconhe·ceu que ·ao Governo não 
assiste ·direito de fazel' mais do que aquillo ·que o ut. 80, '§• 2°, estri-
ctamente lhe concede, isto é, de impôr ao suspeito político a méra 
detenção em logar não d~stinado aos réos de crimes communs. 

O Supremo Tribunal Federal declarou em termos catego•ricos, 
prec~sos e inilludiveis que a incommunicabilidade excede a esphera 
da co!!!petencia do Governo, offencLe a Oons1lituiçã'() e constitue um 
attentado. 

O SR. TAVARES DE LYRA - V. Ex. dá li-cença parat um aparteª 
Ao chegar -ao Senado tive conhecimento, por noticia , ·de caracter offí-
cial, de que ess·a incommunicabiEdade j.á não existe neste momento. 

O SR. RuY BARB'OSA - Em que termos, V. Ex. me fará o :f.avor 
eLe d·izer? 

O SR. TAVARES DE LYRA - A info-rmaçã!o que tenho é de que ·a 
incommunicabilidad'e já não existe. 

O SR. RuY BARBOSA - Hr . .Senador, perd·ôe~me V. Ex., ei>tou 
habitu&do aos sophi.smas officiaes.. Pelos teTmos da deci.são .proferida · 
a 10 d·o corrente, no 18upremo Tribunal Federal, ficou estabelecido que 
ao Governo não -é licito impôr ao pa-ciente n·ada mais .a:lém do que a 
privação que l!he resulta .de •se acha-r detido na Brigada Poli-cial, •onde o 
encerraram. P.al'la cessar a incommunicabilicLa;de, é preciso .que ce·s.se-m 
de todfQ os termos da ~ntença do Supremo T'ribunal Fedel'al. 

Permitta-me, V. Ex ., continuar na expo.sição do ·que ia .dizendo, 
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porque, ainda . quando fosse verdadeira, em todia a . ..sua ple~tu'<lie, a 
informação ·que 'S. Ex. acaba de receber, ainda ·ass1m, eu tmha que 
protesta-r hoje com energia contra os tres dia~ de incommunicabili-
dade .a 'que esteve sujeito o paciente, depois de proferida a sentença 
do Supremo Tribunal Federal e communicada a.o Sr. Ministro da 
Ju:stiça na mesma data. 

Os SRs. ALFREDO E'LLrs E RrBEmo GoNÇALVES - Apoia&:>. 
O SR. RuY BARBOSA - O caso, portanto, reclama de mini o es-

forço para lev•a:r .até o cabo a exposição d{}s f.actos. 
No mesmo dia em que se pT<)nunciüu a decisão do Supremo Tri-

btrnal Fo3·deml mandand.o levantar a incommunicabilidtade, essa deci-
são foi transmittida pelo venel'ando Presidente daquella . Oasa ao 

· Ministro da Justiça. · 
·Entretanto, no dia ,seguinte, dia 11 do corrente, recebia de um 

cunhadio d.o Sr. :MJaced!o Soares, o ;Sr. José Alipio Oostallat, est•a 
carta : 

"Rio, 11 de junho de 1914. - lllU'Stl'ÍISsimo .Sr. Senador Ruy 
Barbosa. - P.eapeitosos cumprimentos. - Tendo procurado hoje 
á tarde fallar a meu cunhado Macedo •Soares e me sen>dlo negad1a 
a permissão, ·que e,sperava encontl'ar em virtude do h;abM;<;-o01'ptUS 
hontem concedidü pelo Supremo Tribunal, tomo a libe'l'dade de 
trazer esse facto aü conhecimento de V. Ex. Muito penhm·ado 
agra·deço :a V. Ex . . a bondade e a genero.si·dllide com que colloca 
o prestigio do vosso nome na defesa d·a liberdade do meu amigo e 
parente . • Subscl'evo-me de V. Ex. admirador muito grato. - (Assi-
gnado) - José Alipio Cost.allat." 
.Nesse mesmo dia recebia eu do Sr. Dur.ão OoeTho, a:ntigo official 

de Marinha na no,ssa esquadr-a, que, graças ás perseguições políticas, 
nelle perdeu um dos seus mais esperançosos e dignos servidores, esta 
carta: 

"Rio, 11 ·de junho de 1914. - Muito preZ'ado e eminente 
.amigo excellentissimo Sr . .Conselheiro Ruy Ba1·bosa. - Respei-
tosos cumprimentos. Venho communica:r a V. · Ex. que, tendo 
lido nos j<ornaes a decisão de hontem do •Su·premo Tribunal, refe· 
Tente a{} meu ·amigo e companh'Eliro .Sr. J a~é Eduardo Macedo 
Soares, procmei hoje, á 1 hora da tarde, o consentimento das 
autoridades da Brigad•a P<>licial pa:ra vêr aquelle ·amigo, preso 
incommu'Ilicavel ha ·cinco dias. Não o consegui, porém, tendo-
,se-·me declarado não haver, ·até aquella ho'l'a, na:quelle quartel, 

· nenhuma ordem contraria lÍ!s· ,que .antece·deram o hJabe1as•oorpus 
obtido po.r V. Ex. Com o maior acatamento, veneTação e muito 
reconhecido, subscrevo-me .de V. Ex. amigo respeitador obrigado. 
(Assignado) - Durão Coelho." 
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.A.' v1<&ta ·destas duas carta•s, Sr. Presidente, dirigl hontem aQ 
r residente dto •Supremo Tribunal Federal, .a petição qu:e vou lêr: 

"Excellentissim'o Sr. MinistTo, Presidente do SupremO' Tri-
bunal Federal. - Ruy Ba'l·bo,sa, :impetmnte du ha,beag-;eorpUB 
·concedido p.or esse egregio Tribunal, nta sessão de quarta-feira, 
10 do corrffitte, em favor de J •osé Edual'do. Macedo So:a:res, vem 
re'querer .a: V. Ex. as pr-ovidenc~w.s, que convierem, paTa que seja 
Tespeitada essa decisão; poi.s, comquanto V. Ex., ao que consta, 
,se dãsse pressa .a communi0al,a, n:a mesma, data, ao Ministro da 
Justiça, o paciente oontinúa sujeito á me'Sma incom:m,unicabili- . 
da de, não se lhe permittindo 'receber nem a seu ·Cunhadü, o <Sr. José 
.A.lipio Oostallat, nem ü gerente da folha, o Sr. Durão Coelho, 
a:m,bos •Os quaes te.nta1'am debalde visital-o, como V . Ex. verifi-
oará pelas duas cartas juntas . .Oontra es.se de'.;;lacato a tão solemne 
decisão do Po.de1• J udiciario, desacato com () qual incorrem os 
1-esponsaveis no .crime qualificado pelo Codigo Penal, art. 207, 
n. 12, espera ·O supplicante que V . Ex. não. demora1•á .a inter-
vençã-o da sua .autol'idad.e, e, neste sentido, ped·e a V . Ex. que 
,se digne prover efficazmente como fôr de direito, mandando 
juntar a presente aos autos ·de lv.abe;,as-c.orpu'S, cuj·o cumprimento 
aqui se p1·o.move. - Rio de J •aneiro, 12 de junho de 1914. 
(.A.ssignado) - RW:y J3.arbosa." 
Depois de endm-eçada esta petição ao 1nenerando PTesidente do 

SupTemo Tribun.al, ·ainda Tecebi eu hontem pela tarde, esta outra 
carta, \em ·que se me continuava a attestar a per.sistencia da incom-
municabiEd·ade : 

"-Gapital Federal, 12 de julho de 1914. 
Exmo. Sr. Conselheiro Ryu Barbosa - Tenho a honra de 

communicar a V . Ex. que , tendo hoje, ás 11 horas da manhã, 
procurado visitar o nosso 1amigo, Sr. J oS'é Edu:ar.do Macedo Soa-
ores, que se acha preso no quartel central da Fm·ça Policial, na 
Tua Evaristo da Veiga, não o pude f~zeT, visto .o moomo· senhor 
continuar incommunicavel, .segund·o me declaTou o official assis- , 
tente, com quem me entendi, no referido qwartel. 

A~sento a V . Ex., etc. - Igna.cio Arn;a.ral." 
· Depois disso, Sr. ·Presidente, ·ainda hoje , ás 10 hül'as da manhã; 

pessoaH (ta família, da' intimida&l do Sr. J o,sé Ed'u·ardo de Maoed.•o 
Soares, o seu prDprio criado ·de quarto, tentar.a.m com elle communi-
cu-se, ;visitando~o, e nãõ ·o puderam fazer po·rque :se lhes decla:i'Ou n·o 
quartel CLa Brig.ada Policial que o Sr. M·a0ed:o Soar~s continnav·a 
incommunicavel, como .dantes, não constand1o alli ordem a lguma alte-
r and!o .a antel'Í.Or a este ·respeito. De modo que, Sr. Presidente·, até 
hoje,· ás 10 hora1s da lll:anhã, a incommunicabilidade era um facto real 
e [ucon.te.stavel. · ·-. ' -~ ··- .... '-- • ..... 



Agora me interrompe o honrwd:o Smia<lor pelo Estado' d<l Rio 
Grande do Norte; honrando-me com ·a infol'maçã-o de que, segutnd<l 
noticia official chegada .ao seu conhecimento, a incom.municahilidooe 
j1á não e,xiste. Devo, porém, ST. Presidente, objectar a e•sta infol'ma-
ção com a que pouco antes me foi Í<lrnecid-a ·aqui, de oTigem mais 
autorizada e que mais .directAmente me chegou aos ouvidns a respeito 
desi1e caso. O que con,sta é que não se tenha levanta,do a. incommunica-
büicbde, mas que o Governo pl'etende, ·glozando a decisão do Supremo 
Tribunal F1edeml, suspender essa incomrnunicabilidade, limitada e 
paTciaimente. Segundo me infoTmou, quando eu ia começar a fallaT, 
um ·amigo do paciente, pretende o Govern-o O'bedecer á ·decisã.o dú 
.Strpremo Tribunal Fe<leral, permittindo que o Sr. Macedo .So.ares se 
communique sómente .com 'OS ·seus parentes e o .seu pTIOCcmador. 

O SR. .ÂLFREDO ELLrs - E' um sophisma. 
O SR. RuY BARBOSA - Si lé isto que ·o GoveTno pretende·, é isto 

que o Sr. Maced-o .Soares nã.o acceita1'á, porqu-e·, quem reconer á J ms-
tiça, não acceita favo.res .de Gov&rno. 

Ou -a decisão {['o Su•premo Tribunal Federal é uma dec-~são legal, 
pToferida nos limites ·da ,sua autoúdade, e então tem de ser obedecid:a 
ém toda á :sua plenitude, ·sob pena de nã·o ser obedBCidia, ou estifl. 
decisã-o não é legitima, e o Governo não se julga ·.obrigado ·a presta1~ 
lhe obe<liencia, e, neste caso, não tem que .obedecer em cousa. algUlllla. 
(Apoia~os.) · 

P elos ·debates do Supremo Tribunal, pelos commentaTio,s que a 
sua decisão l"ecebeu nos votos ·d•os Juizes, pelo. ·concurso 1dos quaes ella 
se adoptou, ficou beni claro que a detençã.o, no·s termos constitucio-
nae,s, 'é simplesme.nte aquillo que a palavl'a .significa: o facto de deter 
d 1rrdividuo, inhibind.o-o de deixaT o est•abeh>cimento onde <l Governo 
retém; mas .dentro d'esse estabelecimento o .direito de comrnunicabi-
Jidade é per.feito e illimita·do. 

·Si o -Governo se julga no ·direito de TestTingir na decisã·o :<la 
Justiça e de lhe obedeceT até esse pont-o e, des:se ponto em deante, 
não lhe ·obedecer, -o .Gowrno não Dbedece á decisão <la Justiça; <l 
seu attentado é o me.smo que si o GoveTno a:ssumisse o arbítrio - que, 
ha tres dia:s, assumiu - de não lhe obedecer e;rn cou~a nenhum·a. 

Não ha meia l()bediencia em materia de-s.sa ordem; - ou a com-
p~ten:cia é ·<la Justiça e o ;acto <lo ;Go\feTno não é perfeito, ou o acto 
d<l •P·o·deT J udiciario é illegitimo. 

1Hi é acto legitimo a decisão da Justiça, si ,a Justiça é competente, 
tem 'o Governo de lhe obedecer em tod:a a extensãO. da sentença profe-
Tid1a; -ou, então, viola esta .sentença, faltà com <l pTimeir:o d·os deve;re'S 
de um Governo republicano - o de obedecer á Jwstiça. (Apioiadoo.) 

E' por isso, ·Sr. Presidente, que me ·animei a observ.a1·· que a 
informação <lo honrado Senad<lT pelo Rio GTande do N<lrte contém, 
em, seus termos, os sopMsmas da lei ... 



O SR. ALFREDO ELLis - A ·burla dio cMtume . 
. ·_O ,SR. TAVARES DE LYRA - Eu dei a inf.ormaçõ,o, nos termo,s em 

que a .1:e.ce bi .. . 
. O SR. RuY BARBOSA - Eu sempre me referi a ella como uma 

informação recebida de V. Ex. e não afümçada por V .Ex.; mas o 
propTÍo facto qu'e .o honrado Senador se limita a d-ar informação, 
nos termos em que lh'a ·deram, .sem afiançai-a, sem se fazer seu abo-
nado~· - . . 

O SR. TAVAREs DE LYRA - Porque a ouvi de teTceira pessoa, na 
occasião. eni que aqui cheguei. . . . 

.O SR. PINHEIRO MAOHAD.o - Peço li0ença a V. Ex. para COI)l-
pletar a informação que •acaba de ser d1a:da pelo honrado .Senadox pelo 
Rio Grande do Nmte, porque quem a deu a S. Ex. fui eU'. 

Ao vir para o Senado, encontrei-me com o Sr. 1Iinistl·o do Inoo· 
I"ior e perguntei-lhe em que ponto estava essa questão doa incommuni-
cabilida:de. S. Ex. dís.se-me : "Está suspensa a mcommunicabilidade, 
estando o detido .sujeito, sómente, •ao regimen co·mmum d·a prisão· em 
que se acha." . 

O ·SR. ALFREDO ELLis - Resta saber qual é es.te regimen. 
O SR. PINHEIRO MACHADO - As.sim é que foi a informaçã<O, que 

completo, porque o illustre Sen:xdo1· pelo Rio Grande .do Norte omittiu 
essa ultima parte, que eu communiquei, aliás .. Venho d·eclarar esta 
ultima parte, porque el1a é complementar á infol'mação que V. Ex. 
recebeu, porque, ·amanihã, poder.,se-hia dizw .que a informação nã~ 
era verdadeira, por falt,a da dBClaração final, que acaho· de f.arer. 

Não ÍO'i isto que 1·espondeu O· Sr. Tavares de Lyra. Eu com-
muniquei a S. Ex. que •O Ministro do Interior me affirmara que não 
estava incommunicavel o Sr. Maced.o· Soares; que estava apenas su-
jeito ao l'egimen rua pl'Ísão em que <Se acha. QU'al ·seja esse regimen, 
eu não conheço. 

Esta é a rectifricação que entendi dever fazer á informação do 
llleu illustre collega; e si a fiz, embora presidindo esta Casa, foi 
para que ·a minha decla:11ação não pudes.se ·amanhã ser por S. Ex. 
mesmo averbada de ·incompleta. 

o SR. RuY BARB'OSA - Agradeço ·a v·: Ex., Sr. P.resi-dente, a 
informação compl•ementar com que acaba de intervir, esclarecendo 
a~nda melhor o a:ssumpto, {lOntra a quê nos -rucabava de dar o n:obre 
Senadül' pelo Rio Grande do Norte. 

·Segundo as palavras ·de S. Ex., a incommunicabilida·de está sus-
pensa, ficando, porém, o paciente ·sujeit,o ao Tegimen dra prisã•o em 
que se .ac.ha. 

Om, ,si V. Ex. me tivesse dràdo· a honr$ de lêr a minha petiÇão 
de hJabea.s-.corp_u.s, e si pudesse ter ouvido QS debates ·d.o Supremo Tri-
b~·al, ~l'la v~st?. qu~ ·O que se . nega ex:a?tamente á :situação do pa-
CI~nte e a poss1bihd·ade de -ser elle confundido com a d·o,s qu'e se ·acham 
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sujei~o,s a prisão. O que lhe ,cabe, pelos te·rmos rigo:rosos do fi:Tt. 80, 
.§ 2°, c1a nossa .Om:ta ·Üonstitucional, é. méramente. detel-o, eVIl.tando, 
assim ao detido a possibi:lidad!e material de .deixa:r o estabelecimento 

' A onde se acha e de, por esse modo, se por em contalCto co;m. os aconte-
cimentos extraordinarios em que o Governo faz coDtsri.stir o pe~go 
imminente da Patúa, contra o qual pede a prorogaçã:o .d:a!S medld'a~ 
excepcionaes. . 

ü SR. PINHEIRO MACHADO - Pe1·mitta-me V. Ex. Não estou 
absolutamente interferindo no caso. Te11do communica:do ·a:o ;meu illus-
tre collega a informação ·recebida, infm:mação qu'e S. E x: .acaba de 
dar .a;o Sena·d:o, mas sem o complemento que havia sido affirmaJdo 
pelo Sr. Ministro do Interior, entend;i que er.a de minha obrigação 
restricta daT informações completas. 

O ·SR. RuY BARBOSA - Perfeitamente. E eu, po1· i,sso, agradeci o 
seu concurso. ·Oomprehend.o o interesse do PTesidente do· Senad'o, 
tanto mais quanto é notaria que o venerando Presidente do .Supremo 
Tribunal Federal hontem veiu a esta .Casa e não é natural que, tendo 
aqui vindo e achando-se provavelmente e;m. contacto •COm o honra:do . 
·P1·e.sidente do Senado, deixasse de comrnunicar a ·V. Ex. que havia 
recebido uma petição minha, 1·elativa á desobed.iencia commettidra 
pelo Governo con.tra a concessã•o do h.abeas-cm·pu.s, e manifestado a 
V. Ex. .as seus sentimentos a respeito das difficuldade.s em que se 
vi·a, ·deante ·da situação, como esta, o Presidente do Supremo Tribrrnal 
Federal. 

O SR. PRES~DENTE - Na vercJiade o Presidente c1o Supremo Tri-
bunal esteve ne.sta Oa.sa, mas veiu tratar de assumpt,o- completamente 
diffe-ren.te. Ali:ás, ao retirar-se, elle alludiu •a esta informação que 
V. Ex. acaba de dar. Na porta, perguntou-me em que ponto. estava 
a •questão ·da incommunicabilidade. Respondi-lhe que não .sabia . 

O SR. RuY •BARBOSA - O Sena:do e V. Ex. bem vêem que o· que 
eu disse não foi sinão isto mesmo. Eu não d~sse - e ,ag, not·ats tachy-
graphicas, 'que nã-o costumo Te-ver, o atte.st•arão - eu não attl'ibui 
á vinda do Presidente. d!o 'Supremo Tribunal a esúa .Oa;sa o proposito 
especial, o objectivo exclUtsivo de communicar otr conversa1· com V. Ex. 
·Sobre este assumpto. O que disse é que era natural que vindo a esta 
Casa, o Presidente do Supremo Tribunal e estand'o em contacto com 
o Presidente ·do Sena:do,. lhe fallasiSe sobre a desobediencia ·do Governo 
a-o acto do Supremo Tribun·al Fede1'al. 

Om, o ·que 'ruo .su1bir á tribuna, ao começar a f.a.Har, se me disse 
em uma cart·a recebid'a por mim, é que, segu·ndo noticias de ultima 
lb.ora "o ST. Mini~uro da Justiça pretende que o paciente se contente 
de l'eceber as visita:s de pessoas de li>U'a família e dB seu procurador". 

Esse -amigo então me diz: "0 Supre:mo Tribunal mand.and!o levan· 
tar .a incommunicabilidade e·stabe~ece .a differença entTe o preso e 
detento político :determina;,ndo que a este ultimo não se póde impôl 
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outra restricçã-o de liberdade, que import!El em ·aggr~var a .sua deten-
ção. A meia incommunicabüidade ·contrari-a· a dec1são cto Supremo 
Tribunal." 

Eu subscrevo inteimmente. ·a·s justas apTeciações· desta carta. 
O SR. ALFREDO E'LLrs - Apoiado. · 
O SR. RuY B . .u,BOSA - Si o Gove:rno qt1'er obedecer a:gol'a, depois 

ele t res dia.s de desobediencia continuada, capTichos·a e inexplicavel 
á sent!8nça do Supremo Tribunaà Federal, é preciso convenceT-se de 
que a meia. incommunicabilidade não basta, de que o que a sentença 
do- .Supremo Tribunal lhe mandou foi levantar de todo. a incommuni-
cabilidade, conta,nto que o detido-continu~sse detento, mas sem qual-
quer outra Tes.tricção de natmeza alguma á sua libeTdade. Si o Go-
verno se auoga o arbítrio ·de obedecer ·a meio, Tecusand<O-se a obeclece:r 
em todo, o Governo se arvma. em juiz d·a dec~são elo Supremo Tribunal 
Federaà ... 

O SR. ALFREDO E'LLis - Apoia.do. 
'Ü SR. RuY J3ARBOSA - ... na qual elege a parte d·igJla ela sua 

obecliencia e a parte em que a sua desobediencia é juridicamente 
r azoavel. 

O SR. ALFREDo ELLrs - De accôr:do com ·as -suas conveniencias. 
O SR. RuY BARBOSA - O Governo, de accôrdo com as suas con-

veniencias, .c;omo diz a nobre ·Sena-dor, ~onstituiu-Ee tribunal de r-3VÍ-
sã-o .ele julgadü.s, para modificar, em tribunal de recurso, p·ara Testll'Ín-
gir, em tribunal superior, para decidir até onde ·a, sentença de instan-
cia infeTio•r possa e donde não·, possa s/81' obedecida. 

Senhores, a situação não ·é pam sophismas. O Governo da Repu-
blica, nestes ultimo,s mezes tem-se arrogado -o· düeito ele desobedecer 
habittralm•ente •á& decisões elo Supremo Tribunal Federal. Digo mais, 
quando me TefiTo ·a esses ultimos mezes, pol'que data dos primeiros 
mezes desta administração o ·regimen a que elle nos quer ha:bituar 
9-e escolhter entTe as sentenças da Justiça par-a obede-cer a umas e eles-
obedecer a outras, a seu bel prazer . 

O paiz não esqueceu ain<f:a ·a 1·ebeldia com que este Presidente 
se tem havido com a,s decisões do Supremo Tribunal Federal, no caso 
d-o Estado do Rio ele Janeiro e no caso do Conselho Municipal deste 
Districto . 

Mas não é só i sto, nã·o são unicamente estes -actm:; em que a pessoa 
do Presidente .se ost·enta, assumindo ás escancaras o pap·e1 ele rebelde' 
contn os ·actos do 1SupTemo Tl'ibunal Federal. 

Além destes factos, outros ele uma gravidade não menor, nos mos-
tram agentes elo Presidente ·da R·epublica, 111:inistro.s seus, Ministro 
da Guerra, d·igamo.s o nome, avocando a si o · direito de não -obedecer 
a uma decisão da Justiça F ederal ·cle·ste Districto. 

Tratava-se -ele um m'enor Tecruta-clo contra n.s mais expre3!Sas, 
precisas e categoricas leis militares que excluem em absoluto a pos-



sibi'lidade jurídica de que um menor póde ser alistado sem o consen-
timento ·de seus paes. . . 

Levada a Ju-izo essa ·situação grave, provocou a esse Tespelto a 
decisão da Justic,m Fedeml, essa Justiça que •a nossa Constituição 
creou par-a não obedecer não só aos actos inconstituciona..es do Go-
ve:r:n·o, mas tambie.m .ao.s. actos inconst~!tucion:aes dia proprio P :oder 
Legi'Srativo, e que, entretanto, and·a ahi , hoje, 'de 1·a:stros, enxova-
lhad a peols }.1inistros e pelos agentes de Policia, levada essa questão 
á presença da Justiça FedeTal, um magist~·ado, cujo n:ome é uma 
das mais a ltas honr as da nossa MagistTa tura, um magistrado vene· 
nndo na sua 'idade muito acima dos seus annos, um magistrado de 
que todos os seus coUegas ·se honTam e de que se podem ensobeTbecer ... 

Os tSRs. ALFREDO ELLIS E RIBEIRO GoNÇALVEs - Apoiados ; muito 
bem! ··i, i · ! . ~·. l~.~r 

O SR. RuY BARBOSA - ... reconheceu o direito dos que se quei-
xav>am contra esse attenta:do e requisitou elo MinistTo da Guerra a 
presença de MaTio F}oro que, seg·undo a sent'ença proferid1a por esse 
Juiz e apoiada nos· termos peTemptorios ·a:lli tTanscriptos·, tinha sidn 
ind.ev-idamente Tecruta•do. 

A lei milita r não o con:si.dera··como militar, a lei militar diz que 
não póde ser milit ar; o Juizo F ederal, deante ·do texto explicito desta 
lei, levou· á presença do Ministl'o da Guerra a sua Tequisição contTa 
o abuso gravíssimo commetticlo naquella l'epaTtição administrativa, 
e ·O Ministro ela Guerra, em vez ele se inclinar crescendo com isto na 
sua autor:id·ade, como cr'e'Scem sempre toda·s as autoridades que obede-
cem 1ás leis, o Ministro ela Guer ra, em vez de se .submetter á decisão 
judicial, não deu •siquer ao magistraclo, cuja requisição recebia, o 
diTeito de acolher o act,o judicial que esse magistr ado endereçava -
devolveu-'lh'o, :cl'ev·olvleu-}h'ü -como uim papel .offensivo e criminoso, 
que não podi,a seT ·conser vado nos archivos elo Ministeriv da Guerra . 

E sse Ministl'o rebelde, esse Ministro insubmisso, esse Ministro 
revoltoso, esse Ministro que só neste paiz ele irresponsaveis continuou 
depois ;de um a:cto destes, essf,l Ministil·o que no tempo elo I mpeTÍo 
teria sido demitt ido 120 vezes, ganho·u com isso aup;mento na con -
fümça elos seus chef.e~, confianç·a maio r na ,sua posição mini steria-l 
e outra estima 110 juizo ·dos potenta:c1os políticos, aos qu aes üS homens 
capazes destas f açanhas parecem ser instl·umentos gr andiosos para os 
grandes actos dü poder. 

O SR. ALFREDO ELLIS - P ara se f azer a mais civil das Repu-
blicas. . . 1'. ' ' r• ;. T 

O SR. RuY BARBOSA - Não sei ,que fim teve essa questão. Sei 
a·n~as que a Justiça fi cou desobedecicla e ultraj ada pe1a espada elo 
Mm1stro d•a Guerr-a·, em que ·Se apoia a do Marechal Presidente. 

O SR. ALFREDO ELLIS - E' uma Republica ·de pern·as para o aT. 
O SR. RuY BARBOSA - E' uma Republica sem pernas. E' uma 
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Republica que· vae de rastro, de mãos estJendidas •a pedi1• esmolas aos 
transeuntes. E' uma Republica: que anda buscando _quem lhe forneç;a 
o car1i.nho e o cão de guia para suppliear •á caridade ·~os seus cre~ores 
e protectore.s .as migalhas de confianga e de estabihda-cl:;:~ que amda 
precisa para continuar -a viver esta vida miseravel e vegetativa que 
vae vivendo·. , .. · ~· , 

.O 1SR. RrBEIRO Go~ALVEs - Infelizmente é esta a ver.d!ade; 
O SR. ALFREDO ELLrs - E des•p~ej anelo nickeis. 
ü •SR. RuY BARB<OSA - Não ·admira, po~s, Sr. Pre:sidente, qu'e, 

apl'oveitan:do mais uma opportunidade precisa como esta, o Governo 
do Marechal quizesse mostrar que· neste paiz ó,s existe um cod:ig.o 
constitucional - o d:a 'f.olha ·d!a sua espada, qu!e nes.ta teTra só vale 
uma ·cou'Sa - •a .sua pessoa, a dos membros de .sua familia, a dos 
amigo·s da sua r·oda, a dos ~oneligionarios do seu p·a'l'tidü. 

O SR. ALFREDO ELLrs - EBe já o d:i:sse. 
O .SR. RuY BARBOSA - Veremos, Sr. Presidlente; si a incommu-

nicabilidade cessou ou si é apenas o •que temos deante de nós um 
desses sophis.mas com que •os Goverrros procuram burlar as difficul-
dades, -emquanto o espírito publico se vae habituando á atmosphera dos 
seus abusos. 

Eu sei que a consniencia política hoje •a nad:a cede e que não ha 
causa 11enhuma que a faça a·C'OI'Idar. Eu sei. 

O paiz todo .ainda estrem-eoe •com o espectaculo ·que a:irrda hontem 
assistiu de Um repÚ)SeiJ.tante da N•a:ção, reconlheoido, segundo a arith-
meúca da.quelles mesmo-s que o depuraram, e sa·cri'ficado, nã·o obstante, 
âs altas exigencias ·da política implacavel que · n·os rege. 

A maioria ·de uma commissão, de uma assembléa faz um trahalho 
de estatística, uma conta de sommar, um: quadro arithmetico, no ·qu'al 
mostra .quis, subtrathindo todas as eleições cuja anmrll ação .se pede, 
ainda assim o eleito é o cand~dato que se queT al'redar, e não obstarrte 
esse candidato é o 'sacrificad-o. E não ha uma consci~mcia que estre-
meçà! O facto é o fa·cto. A sobe1'ania da Nação reoobe düs sims mau-
datar ias est·a demonstração do Tespeito· com que a acatam. 

O SR. ALFREDO ELLrs - Recebe o pontapé. 
O SR. RuY BARBOSA - Não ·!lidmira, pois, Sr. Presidente, que 

quando a soberania n·aci·onal, na sua parte mais :activa 18 militante, 
é ludibriada e offendida ássim pelos seus mandatarios officiaes, a 
Justiça .ande, como •a;nda, malt:t~atacla e sacrifica-da nos aut.o.s ·· do 
·GoveTno. 

Mas, Sr. Pl'esidente, seja feita a vontade suprema do Marechal 
PTesideniie ; sejam cumpridas as suas ordens.; mostre-se até o fim a'O 
estrangeiro qu<e, neste paiz, nã:o existe J ustiç·~ siilão debaixo das hotas 
d'o Chefe d.o Estado·. ·'As outras nacões contl.num·ão a tira1· 8.18 conclu-
sões que estão ti:ràncLo ·a respeito da nossa· capacidade, da nos&a viri-
lidade e da dignida:de nacional; continuarão a dízer que 'o B·razil é 
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um pai:z sem · Ju-stiça e que, sehdo um paiz sem Ju:s.ti9a, não póde 
deixar <le ser um paiz .sem Govern.o, porquB, Sr. Presidente, ·o ·ele-. 
mento fundamental do Gove·rno é a Justiça (azwiaàos), e o Govemo 
para ser obedecido pTecisa que comece mostra.n:do a sua obedienci·~-

Fal'la-se em desordem, falla-se em agitação, falla-se em conspi-
ração. ' '· d.· I 

Qu!-'m agita, ·quem conspira, quem pTomove deS'ordens? 
O ·SR. ALFREDO ELLIS - O proprio Governe. 
O SR. RuY BARBOSA - Mas que vem -a .seT a ordem publica em 

um paiz livre? 
A O'rdem define-se em duas palavra.;;: a o-rdem é a obediencia 

á lei ... 
VozEs - Muito bem. 
O :SR. RuY BARBOSA - ... onde ·a lei não é obe.decid:a, nã·o existe 

ordem, não existe GoveTno. 
Logo, Sr. PTesidente, para que ha·ja ·ordem em um paiz, é neces· 

sario, primeiTo que tudo, o exemplo dacl:o pelo GovtaTno Je s.ua obedien-
cia constante ás exigencia-s d:a lei. 

Ora, Sr. Presidente, neste regímen, o interpTete ·sup:remo ·da lei 
é a Justiça. 

Para .que estaes vós a-qui> Srs. Senadore ? Para !azer a lei. Pa.ra 
que est.ão no Supremo T:ribunai aquelles magistTad:os? Para interpre-
taT e applicaT a lei. Para que está no Oatte te o Marechal Pr:~sidente ? 
Para ~xecutaT a lei, de accôrdo com a interpTetação •dada pelo Po-der 
Judi•cial'io. E1•ra ·o Mm:echal Presi·dente .. suppon:do que se enfraque-
ceria obedecendo ás decisões da ·li'Iagistratura, qwando a ve1'dade é 
que essa obediencia só po·deria f.ortalee·C'Il-o por mais que essas deci-
sões magoassem seu am{)r proprio; o MaTechal Presidente ena pela 
força de seu temp.')ramento, pelos habitas de ·sua caneira, por sua 
incompetencia •wdministrativa, poT sua falta de educação politica, poT 
sua faltn. de cultura . Erra o Marechal Presi.dente ! 

Todo o Governo que qbedeet: á lei se fortifica e se estabiliza. 
O Governo que se debilita e se diminue é aquelle que se revolta contra 
a lei. 

Não somos nós, que, todos os dia:s, com -a lei em punho, vimos 
á presença do Congresso, · vimos á presença <los tribunaes, comparece-
mos, pelos jornaes, á pTesença da opinião publica, com a il:ei em punho, 
pera:nte esses tres tribunaes - o Legislativo n·a:ciorral, a Magist.ra-
tm·a nacional e a opinião nacional, pa:ra ex!ilgir que a lei se cum-
.pra, 11ão somos nós os Tevolucionarios, os desordeiros. Noo somos os 
verd.a:deiros, os unicos ·conservadores; somos os amigos da 01~em e da 
autorida·de. Os revolucionarios,_ o·s deRor-deiros, os conspiTad·ores são 
a•quelles aue nã·o obedecem á lei, que ·l·h~s aproveitam -o po•der apenas 
quando ella oorve a ~;eus interesses ou se esforçam para sophismal-a, 
para que ella se transfol'me em suas mãos em um insti.11mento de op-
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pTessãq, (Mwito bem; mu~to bem. Pa"tm;as ma gale1·ia populxvr e oo rla 
ÍrnP're'n.sa.) 

'Ü Sr. Pres>idente - Os ·Srs. jornalistas não podem intervir no 
debate. 

SIE>SSÃO DE 16 DE JUNHO 

O Sr. Ruy Bar:bosa (*) - Sr. Presidente, fui um dos que hon-
tem, po1· um dever >de curtezia, acompanharam o voto do Senado·, man-
dando \Suspender a sua sessão em ·signal d0 m,agua p!B-lo Jallecimento 
do nosso antigo e respeitavel collega, o Br. Manoel Duarte. 

Não po so, entretanto, 1Sr . Pr•esidente, deixar ·de notar que ess~ 
voto não con ultava as praxes ordinarias do .Senad·o. Segund'O ellas, 
só em 1-elação a membros actu'aes do Senad:o ou áquelles que fi Z!e1'am 
parte da nossa! Assembléa 'Oon•stituinte, se· tem acerescentado, ao cos-
tumado voto ele pezar, a mspensão das sessões desta Oasa. 

Votando a primeira parte da ;moção dos ·d~ms nobres Senadores 
pelo Estado de Alagôas, o Sena-do havia exprimido já sufficientemente 
os oous sentimentos na.turaes de pezar, sem necessidade nenhum s. de 
suspender ·os seus trabalhos, em uma occasião, como a de hontem, em 
que ;rna:teTia grave, como a de qu'e me occupei na ultima sessão desta 
Casa, Teclamava de novo a nossa attenção. 

Lamentei, Srs. 1Senwdores, esse fa•cto, porque, acompanhando os 
meus homados ·collegas, vi-me priv&d:o, todavia, de cumprir hontem 
mesmo, um dever mais se1'Ío de caridade e de Justiça, insistindo· nas 
reclamações em ·que pela ultima vez em que fallei nesta .Oa5a, fui inteT-
rompiclo com um aparte do honrado Senlllclor pelo E stado do Rio 
Grande d.o Norte, eompleta-do com outro do digno Vice-Presidente 
desta Oasa. 

A min•ha volta á tribuna hontem e.1'a de urg-en:cia, Sr. Presidente, 
porqu~ ha ·sempre rurgenci.IJJ toda vez que um preso, um afflicto, um 
opprimido r eclama o .soccorro da palavra, a attenção do legisla-dor, 
a Justiça do paiz. Quando o nobre Senador pelo Rio Grande do Norte 
e o honra-do Vi-ce-Presidente do Senado me interrompeTam na ultima 
sessão desta assembléa, 1-espond.i .sem hesita1· a 66. EEx. que os cou-
si-dlerava ludibria:dos pelas informações com que suppunham atalhal' 
o valo1· das minh-as -censuras ao procedimento .actual do Governo n-este 
inci·dente. Não hesitei em r eceber cllesta maneira as informações dos 
do·us nobres Sena..dores, pol'que no 'meu espírito não havia duvid•a 
nenhuma de que um Je outro h aviam sido engana-dos pelos processo·s 
u'Suaes deste novo systema de Governo. . 

( *) Este discurso, proferido na hora 'Clo expedie_nte, não foi revisto pelo orador. 
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O caso Macedo !Soares não se encerrou; abre-se para elle agora 
um capitulo novo, o üapi tulo ·da dissimulação e da burla. Até ~a pouco 
e1·a a luta com. a vioiencia e a força; agora é a luta d·a mentu·a e da 
f raude; até que ha pou0o desobedecia-.se francamente aos mandado;; ela. 
Justiça, agora qU'er-se desobedecer fingindo que se obedece. Pam se 
chega;1' a esti:e resultado não se hesita quanto aos meios. . 

Não é novo systema, Sr. Presidente. Já devi amos estar com elle 
familiarizados. Ha quatro annos quasi que no nosso .systema de admi-
.nistração a palavra .deixou de ser um meio .d)a exprimir a ve1'dadie 
para ficar reduzida exclusiv•amente a um meio ele a illudir; deixou 
éie ser o instl"U:mento para se ·communicar á reprlesent·ação nacional as 
infm,maçães e e sclarecimentos de que ella precisa, pam fical' send·o o 
esconderijo·. · . . 

O SR. ALFREDO' ELLis - A moeda falsa. 
O !SR. RuY BARBOSA - .. . em que se occulta a moe{1a falsa dos 

crimes ·dÓ Governo. 
Não está presente agora, ma.s é •como se estives-se, e parece-me' 

vêl-o ·ainda sentado n a sua cadeira vasia, ·o nobm Senaodor pelo E stado . 
do Maranhão, a quem o GoveTno do Marechal Hermes um dia incum-
biu de nos vir Rssegural' que os crimes do 8.ate'llde nãQ 00n eriBm im-
punes e empenhaT a palavra ·da autoridade suprema ·d\este regimen em 
como a Justiça havia de ser satisfeita, gar antincl:o-n·os ·que si a respon-
sabili-dade se ·demorava para com o clelinquente, não era porque o 
Governo tivesse ·int€-resse nenhum em protegel~q, mas tão sómeni:€ pol'-
·que a gravidade do ca.so exigia ·que os poderes publicas, o Ohefe -elo 
Executivo e seus ~1i11i s:tro s, sob1~e (eJ.iles m.e·cl.itassem p rimeiro, fm·-
mando ·completamente o .seu juizo, paTa ·que a acção da Justiça viesse 
a mcahir com cm·reza sobre a cabeça do culpa-do. 

Certamente não teria vincl'o ·as umi r para comnosco es te compro-
misso , não teria eTgtrido aqui a voz de um modo tão catego:rico, não 
teri•a articula•clo nesi:€ recinto as promess•as •que .articulou o nobm 
Senwdor pelo Maranhão, hoje Vice-Presidente eleito ela Republica, 
si não Tecebesse incumbencia esp-ecial e sollemne do Governo pam a 
missão que dessa maneir-a d-esempenhou. 

íE·sse·s compTomissos aqui ·se toma1'am por mais .ele uma vez. 
O Dia1'io .do Oongrwso, os A.nnaes od:o S.enado o registram. Longos 
mezes 1esperámos que elle se cumpris·se, longo tempo a ·opinião publica 
aguardou ·que o Governo desempenhasse a sua palavra de hon;:ra. Toda 
essa espectativa l·onga e profunda se achou {)Ompletamente illud ida . 
O negPo e ·sanguinoso crime do Satellite,, h01-renda mancha na civili-
zação .cleste paiz, ficou impune e acabou poT ser Tecompensado, em vez 
ele se instaU'rar ao 1'0sponsavel -o processo ·que, não só as leis da huma-
niclade, mas todas as Ieis escriptas desta terra exigiam (apoiados dos 
Ehis . A.-b{1·e1do EiUis e R.ibeii1·o Gançalve!S ) e até a honra da classe a 
que pertence, e -até .sua innoce·n·cia, si; po-. acaso, não fosse um cul-
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pado. Longe disso, valeu~lhe ·s~bir na escala dos postos, como se aca-
basse de p'restaY ao Esta.do relevantes serviços. Aqui .se disse que essa 
promoção viera ~oxçada pelo .tempo e pela lei. Mas esqueceram-se · os 
autores dessa texcusa, ·que si tal chcu:mstancia chegou a ve·rifical"-se 
é porque a justiça do Po•der Publico se anastou bastante paYa que a 
responsabihdade .d;o ·culpado se não tivesse .abeTto antes disso. Esque-
ceram-se ainda as disposições · assentes na justiça militar entl"e nós, 
por decisào do seu Supremo Tribunal, e qne as pro·moções não devem 
caillr nunca sobre officiaes a respeito &6 quem militasse suspeita de 
cl'iminalidade. 

Attribuiu-se então, .senhores, esse facto odioso e ahominavel, dos 
mais 'ttenebTosos e ignobéis ·que man.ch11..m .a ~ histoTia política ·deste paiz, 
attribuiu-se esse facto a uma inte,·ferencia ·d:o então 1\:[inistro da 
Guerra. H·oj·e, porém, sa·be-se, pol'que o.s seus_ amigos não guai'dam 
a esse respeito segred·o, qula a interferencia do Ministro da Guerra 
naquelle tempo não teve por fim senão evitar a consummação de uma 
covardia que elle julgava inninente. 

A &erem verdadeiras essas informações, o que se deu teTia sido 
cou&a muito ·diversa do ·que ~e suppoz e do que naquella o'Ccasião se 
affirmou po1· toâa a parte. 

Quando, urgi.do peJ.a attitwde exigente da imprensa e pelos cla-
mores levantados 11a representação nacional, o P.re·si·dente da Republica 
aqui .se ma·ndou oompr:ometter · pa:ra com o paiz e para com o Con-
gresso que os crimes do Satellite não ficariam impunes, o Mini-stro da 
Guerra, a seTem verdadeiras as versões hoje correntes entre os que 
procu'ram ou aff.irmam estar restabelecendo a ve;r:dade a e:ste Tespeito, 
o Ministro da Gnerra teria inte:rvindo para lembTaT ·ao Presidente da 
Republica tão sómente que •o autor dos crimes do SatJe;l·lite era, apenas, 
o executor: fiel de o:vden-s .superi•ores a ene, dictadas pelo Presidente d·a 
'Republica e peJ.o Ministro da Justiça, ou pelo Pre.S~dente e;rn presiença 
do seu Ministxo ·d:a Guerra. 

O SR. JoÃo Lmz ALvEs - Por isso o Ministro da Guerra de 
então, assu'mindü o Governo ·de Pernambuco, o nomeou cnmmandante 
da Força Publica d•o Estado. . . 

O SR. RuY BARBOSA - , Não estou defendendo eu o MinistTo d'a 
Guena, mas, pi'Ocm·ando trazm· á elucidação da verdade o elemento 
que Lhe pôde ser aproveitado, com -a mesma franqueza e a mesma inde-
pendencia com que até hoje não cessei de accu:saT o Ministro da Guerra 
pelàs suas faltas. , 

Os SRs. ALFREDO ELLIS E RIBEIRO GoN'ÇALVEs - Apoiado. 
O SR. RuY BARBOSA - Ao Ministro da Gu'ena daquelle tempo 

devo, tão pouco, eo:n;to a·o a.ctual MaTechal Presidente. O facto é o 
facto. O facto é que ·o Governo .recebeu, pelo proprio autor dos crimes 
do SateUi.te, a communicação official de actos por elle mandados la-
vrar, ·das trucidações, dos cl'Í'mie.s, da execução summ.aTia ·que pe:rpe-
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trara no · convez daquelle .sinistro · navio, mas, . em vez . de, com _esse·s 
document·os., f azeT o qu\3 _ fari'a q1uJ,lquer Governo .do m:urido, em vez 
de' manda1· .submetter a processo, á Justiça eümpe-tente, o autm· con-
fes;so daquelles actos, · o Presidente da Republica deixou correr mezes 
e me'zes de espera. Quand'o a tribuna parlamentar clamou, asse@ll.rou-
lhe ·qu'e não ·queria inno_centar o crimino·so, mas estava, apenas, r e-
unindo os elementos para a .sua respons·abilidade e depois. de tomar 
todos esses compromissos ·que em nenhum paiz civilizado, em nenhum 
paiz de homens livres• e .de brio Ej3 .ousaria violar, o Presidente da 
Republica deixou que se consummasse o escandalo da responsabilidade 
absoluta e . definitiva d'o accusado, .qu'e el1a subisse em postos e que 
pudesse .ainda mais tar·cre ser apl'Oveitado para commandar corp·os de 
poFcia no Governo dos Estados. . . 

Aqui, está, 1Sr. Presidente, por que não tive esctupuloSI em dizer 
a V . Ex. quando aqui me assegm·ou, contestando que me el'a: sabido, 
que nunca passara pelo espírito do Governo pensamento . nenhum de 
attentado contra as immunidaJdes parlamentares, firmando ·o seu•. as-
ser to nas affirmativoas pos·itivas e categorica:s do Chefe da Nação. Aqui 
esbá, por que não tive escrupulos d:a dizer a V. Ex. que este testemunho 
não· me bastava. 

Quando o ·Poder Publico se desautora deste modo, sendo elle 
mesmo ·quem se comprome.tte 1e elle mesmo quem falta •aos ·seus com-
promissos em ma teria de fegalid'ade, de huma-nid'ade e de honra . . . 

Os SRs. ALFREDO ELLis E RIBEIRO GoNÇALVES - Apoin.do. 
O SR. RuY BARBOSA -- . .' . como estes, perdeu inteiramente, p-ara 

sempre, o direito a ser acredita·do por aqnelles que tiverem senso com-
mum e houverem passa·dlo pela experiencia triste ·dos tempos que atra-
vessamos. 

Os ·sRs. ALFREDO ELLis- E RIBEIRo Go,NcALVEs - Muito betn. 
O SR. RuY BARBOSA - Não me admiTO', pois·, •de escandaios deste 

tamanho, paTa os quaes eu ite:.Stafio· a que me apontem simfile na histo-
ria -d•o·s paizes constitui·dos e livres, dos ·ardis. a que agor a se reeone 
para occultal' aos olhos do Congresso e do paiz o desre-speito formal 
do Governo da Republica á ultima decisãü do· SupTemo T ribunal 
Federal. PoT essa ·decisão ficou estabelecida a interpTetaçã,.o do art. 80, 
·§ 2°, da nossa Constituição; dete1·minando que o Governo· não tinha 
o _diTeito de impôr, a pnetexto de detençã•o, que· esse te}.'to constitu-
cional lhe facult?-, nenhm'ná. restribção para á communicabilidwde' do 
paciente com quem -quer que fosse. Determinou o Snpremo Tribunal, 
coneede1I•clo .o h'fLbems-cO?·pus pOT mim impetrado, que o Governo levan-
tasse a ;incommunie>a:bili.d,a.de, porque ·a in·COIJIJ,Jllunicabilidiade era cir-
cumsta·ncia agg-ravailte d·a prisão ·e, êonstitucionalmente, não é de pri-
são a situação jurídica ·dos pacientes presos · po1~ su speita política 
dm·a:nte •o est!l•éLo de sitio. - · · · 

Atalhando, então; as censuras, que, aqui , .lêvanta iw Governo, 
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por não te1· obedecido ao hlabe;as-co1·pus, assegurou o honra:d'o Senador 
pelo Rio Grande do Norte e assegmou o· honrado Vice-Presidente 
do Senado que ,a incommunicabilida:de estava levantada, não . restando 
contra ·o d0tento sinão 21quella:s •restricções resultante-s do regimen 
especial da prisão em que se achava. · 

Foi il1u·dir1o o homwd<o· S.enador pelo Rio G1•ande d:a Norte; ±~oi 
tambem illudido o J:tonra·do Vice-'Presiden1le do Senad·o. Tenho, a·qui, 
o regulame.nto da Briga.dla Policial d;o Districto Federal, e, si me fosse 
possível proceder á leitu·ra das disposições, que entendem co,m -o caso·, 
facilmente deixaria desmascarada a excusa a qu:e se abrigou o GoYerno; 
mas p1·efiro deixar essa missão Je estabelecer ·a verdrude ,ao propl'i'o 
detido, em uma communicação que me chegou á5 mãns, escapando ao 
cia dos presos a vigilancia dos seus guardas, ·do mesmo mo·do yomo 
tantas vezes acontece,_ ;nas mais duras prisões .do mundo, illudir a astu-
cia elos P'reso e vigi1ancia dos seua' guaTdas, do mesmo motfo como 
os bloquei·os mais rigorosos teem sido va1-ados pel•a audacia dos blo-
quea:dos . . 

Quiz-se pr·o·duzir a imp~es·são falsa de quJe, no qwartel da BTigada 
ha um systema de restTicções especiaes, a·o qual todos ·os detidos ou 
presos recolhi·dos áquella ·casa, houvessem de ficar submettidos. Não ha 
tal. O 8-ena.do vae ver texto por texto da Brigwda Policia l e verá 
comn esta fantasia se destró.e. 

As ,!;Jalavras que vou ler são do J?l'Oprio :Sr. Mace·do :Soares, 110 
pwpel que hoje me e~hego'Ll! á:s mãos. Convém dize r antes., Sr. Presi-

• dente, que hontem mesmo Teque-ri de novo ao Presi·d!ente do Suprem'O 
Tribunal Federal as providencias necessarias para que o hab·eas;COT?JW'; 
fosse cumprido, junt9.nd-o ·ao ml3smo l'equerime'llto ·documentos decisi-
vos para compTovaT o a serto de que a ·decisão do Su~)remo T ribunal 
nã·o estava sendo obe·decida. 

Immediatamente o venerand·o magistrado que pTesid'8 ao Supremo 
Tribunal despachou a minha petição .mandando communical-a, com 
os documentos que a instruem, por cópia, a:o Sr. Ministro d·a Justiça. 
Até este. momento, porém, a situação continúa a ser a mesma. A incom-
municabihdade peTsiste, a sentença do Tribunal continúa a ser d-e sres-
peitada. 

llfas. pa:ra most:rar como não aproveita a excusa com que illudiram 
'o nobre Vice-PTesi·dente- do S.ena!do, para evidenci-ar a inexacti.d'ão 
flagrante dessa excusa, ouçamos o -depoimiento do proprio opp'l"Í-
mido... · 

O SR. ALFREDO ELLIS - D a victima. 
O SR. RuY BARBOSA - .. . da victima, nas palavras ·que puderam 

chegar ao nosso conhecimento, graçws a uma dessas brechas inevit-a-
veis no regimen elas ])l'ÍS/Ões mais rigorosas. 

~~credito qllla 'O Sena:do não l amentará essa. hrecha; acredito que 
só p'OdeT'Íam extra:nhail-a ou sentil-a os que nunca experimenta'l·am o 
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amargor das perseguições .políticas; acredito que esta augusta assem-
bh~a Lei··á, 1)elo contrariei, no incidente, graças ao qual po-de1ros or,vn 
este depoimento, uma circumstanci·a feliz para observancia da lei e 
par-a o restabelecimento da justiça. 

'Não tenho .Sr. President~ , no clamor ·que a este respeito estou 
levantando, ou•tro inteTesse, além desse interesse s•agrado, ao qual e:u, 
na minha . caneira política, em todos os tempos, sobrepuz s2.mpre ás 
paixões e aos in.teres~:es de particto as queixas e os resentimentos pes-
so·aes, as injust:iç·as ma-is amargas, 1~9nunciando a todas .as vinganças 
e a todas as ·des.forras para não conheceT so·phisma ou evasivas de-ante 
da Justiça, embora se tratasse dos meus peion~s adversarios ... 

O 'SR. ALFREDO E'LLIS - Muito bem. 
O .SR. RIBEIRo GONÇALVES - Muito bem. 
O SR. RuY BARBOSA - . .. e düs inimigos dkl quem eu devia ter 

os mais graves resentimentos. 
Conheç-o de hontem o Sr.- 1f.acedo Soares . .A-dmiro-o hoje ent're os 

brazileiros como o typo de civismo, sereno, firme e desinteressado, 
como um :nobre moço- que com o rebaixamento actUJal -de toda's as 
causas póde servir -de modelo, não só-mente aDs da. sua idade, mas a 
ger.aç~es mais .antigas que vão passando e se submergindo nesse ato-
leiro geml. ( 111 uito b,em.) 

.Si alguma, causa, pois., Sr. Presidente·, nas 'minhas palavras de 
hoje puder existir que, não seja a paixão ·da J usúça, creia V. Ex. qu'e 
é a'dmü,ação para com o merecimento ( mtvito ben"'), que é a e3tima 
para com a virtude, que é .o .respeito para. .com o. civismo. E estes sen-
timentos, Sr. P.reside.nte, eu os tive -sempre para com os mJeus. seme-
lha11tes, para com todos, especialmente pTocuTei toTnal-os ainda mais 
intensüs para com os meus ll!dversarios e pa•ra com os moços eu sinto 
sempre com ternuTa, com paixão, com commoção profund-a. 

E' com esta commoção, Sr. Presidente, deante da persegui,ção 
ridícula e ·desnerlesE!aTia, pequenina e ignobil, pes<;·oal e baixissima, 
que se está !exercitando contra esse ·cidadão brazileiro, que eu, 
ao ler e reler as suas p-alavra·s, não ]_)osso deixar de re-voltar-me 
indignadamente. E si eu .agora insisto, longamente, no caso além do 
valor que lhe é proprio, pela justiça que encerra, oedo tambem á ma 
importancia, em relação aü estado ·de sitio _, cujo debate daqui ha pouco 
se vae iniciar, porque, Sr. Présidente, não podia sobnwir, de modo 
mais extraordinario e providencial, um caso que tã-o oeloquentemente 
caracterizasse este mgimen de excepção, que ·aind-a hoje encontra no 
Brazil quem o. d!efem1a. 

O SR. ÂLFREDO ELLrs - Regi.men de ihypocrisia . 
.O SR. RuY BARBOSA - E' este regimen ·de hypocrisia e maldade, 

a cuja sombra só se abrigam os interesses inconfessaV1eis .. . 
O SR. ALFREDO E'LLIS - Muito bem. 
O SR. RuY BARBOSA ~- ... é 1es1fl míseravel regimen que nos está 
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à:vilta·Ivd:o·, e~te regime:n de BQhard>i:fl.,, que solt·~ e re,stitue á liberdade 
O.S militares, .OS generaes para lhes ent11egar hoj€): co:r:rimisSÕes ~e COIJ.· 
fianç·a. ·a elles, a quem hontem acclli'lava.m de chdes de conspnações, 
ao me~mo passo que ~e retem presos j·orüa1is-tas; regime:ri ·.de loumira, 
regimen · 'l'eti,ocesso para- a barbaria, · regimen que só por lmtiphrase 
se. ·pôde qualificar .como regimen repwblicano, reginien dà ·negação a 
todas . a;s liberdades, regimen 'de traição public·a, de perseguição á im-
prensa, regimen de abolição a tudo a;quillo quanto, sob o Imperio; era 
s·agrado .e hoje vemos sacrifica·do na Republica, sem .que em nós · haj·a 
uma fibra do coração ou da consciencia que se ·revolte . . 

O SR. ALFREDO ELL-rs - H cgimen •do· garrote .. 
o SR. RuY BARBOSA - Que elementos para explo-são não teri,amos 

t·ido -nós, ·Sr. Presidente, em 1889, si n•o: activo -da Monar0hia se pu-
desse encontra1· alguns desses ·c_rimes de· -perseguição, caracte.rizados pela 
cobardia a que ,ago·ra estam;o.s assistindo. 

Elles veem demonstrar que para isso ·concorre e$peciahnente o 
caso Macedo So•ares·, que não se t.rata dü intere:sS!e geral, que não se 
trata do interesse publico, que · não se trata da P:atria em pe-úgo, qu\8 
só . sê ti,a':ta de · vinganças pessoaes, vinganças masculinas• e fémínina-s, 
vinganças epicenas, vinganças de um e outro sexo, vinganças de todo,s 
os -sexo&, vinganças sem sexo. (Riso.) 

Ouçamos, pois, Sr. Presidente, o depoimento do preso: 
· Airud,a ·sobre o ·curi1primento do vosso ultimo hab.eas·c.orpus e a 

:[úetenção do Governo ·de impôr uma testricção á medida votada no 
Supremo· Tribui11al, tenho algun11as notas interes~antes, timdàs do 
proprio regulamento· da F-orça Policial, . isto é, do Tegimen -da. prisão 
em qu~ me acho, segundo a declaração do .Sr. Senador Tavares de 
Lyr'a, ampliada pelo Sr. Vice-.Presid•mlte do Sena;do. E' preciso ohser-
var que o regulamento ·d:a B.riga<da Policial, f-oi feito pelo actual 
Oo<r-onel .Silva Pessoa, quando, em 1902, commandava, como· maj-or, 
o 3° batalhão de infantària, ·quando commailld·ante da Brigada o 
Genenl Hermes da Fonseca, que actuaimente occup·a a · P:res.i-
dencia da Republica. Esse regulamento soffreu: uma pequena modi-
ficaçã·o ·quando :a Brigada Policial pàssou a constituir ·a Fo.rça P-o-
Jic]al; e, em 1911, tornando a Ferça Policial •a 001: Brigada 
PoliciU~l, o regulamento foi re.imprlesso, com altemçõe.s ainda da auto-
:tia •dJo Srr. Geneml .Silv·a Pessoa. lfão- ~ó a interpretação. do regula-
l1l~n;to, poTtanto, é feita pelo· Gene.ral Silva Pessoa, mrus é sua a pro-
pl"la letü·a deste regulamento. Si· e:u devesse, por -a:caso, estar sujeit.o 
ao regimen militar da Br igada Policial (chamo a attenção dos nobres 
SenadioTes para este ponto), isto é, :d<o quartel em ·que me acho preso 
- e que mo_nstruo.sidade representa esta idéa !'- V . .. Ex. vae vêr que 
o General Sllva Pesso·a · não teTia difficuld'ade em se submet.ter ·á de-
cisão do ~upre~o . Triqunal, porque a propria lei marcial. é meno;s 
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feroz ·do que o regimen para mim estabelecido pelo 1Sr. Ministro d:a 
Justiça. O regulamento da Brigada -só se occupa de castigos discip~i
nares, isto é, dos meios de repressão das falt-as ou _.contravenções dls-
ci<pliriares. Os crime,;; militares são oastigados segum:1o o Oodigo Penal 
Militar. O art. 286- do regulamento espec,ifica QS castigos displinares 
para os officiaes de patente: "1°, ·admoestação; 2°, reP'rehensã·o; 3°, de-
ümção; 4°, prisão. Para os inferiores tambem eBpecifica: 2°, deten-
ção; 3°, prisão. P.a;ra •as praç·a.s :de pret: 2°, detençã·o; 3°, prisão". 

Por 01i•de já os nobres Senadores vão vendo q~e no pr1oprio regu-
lamento da Brigada Policial se faz •a ·distincção estabelecida tambem 
pela Constituição da Republica entre •a prisã-o e ·a d~tenção pa1~a dar 
a catda Ulll'a das duas o seu regimen distincto. 

Continuemos, porém, a ouvir o depoimento do Sr. M·acedo Soares: 
"Pormenorizando a ·pena ·de prisão, .diz elle - o art .. 281, n. 8, 

diz (e o reg11lamento aqui está, podendo verificai-o os nobres Sena-
doJ·es), que ás praças de pret póde ser addiciona:d-a á ptena ·de prisão a 
de isolamento em cellula especial." 

:0 isolamento é, portanto, uma aggravante •da prisão impo,;;ta ás 
praças de pret. Não é uma condição d•o regimen da BrigaJda Policial. 

" O art. 294 diz que -o!s inferiores devem se;r presos em casa fe-
oha:da, os ·artífices ou empregados no çorpo ·da guar-da. As deonais 
pl'aças em xa·d11ezes ou oellulas." 

'l':rata-se até aqui, ·senhores, da prisão infligi·da a essas diversas 
categori·as de funccioRaTios militares. 

"O xad11ez é prisão fechad·a, mas ·commum a muitos presos; a cel-
lula é coml)artimento de isolamento que, segundo o n. 8, do art. 291, é 
uma aggravante da pena de p·risão. 

O art. 293 esta;belece que os officiaes (e aqui se trata de um 
ex-official), que os officiaes, quando prisioneiros, serão recolhidos á 
sala de e,;;tado-maior (sala puhlica e séde do off.idal em serviço), ou 
então á ·sua mora:d·a particular. 

N-o caso de prisão pan -official o regulamento não cogita de 
incommunicabili.d!ade; -a incommunicabilidiade só pódle ser uma. provi-
dencia de policia anormal, t1•ansitoria e excepcional, não p1·evista como 
castigo, e destinada apenas a bcilitar as diligencias de um inquerito. 

O regulament·o ela Brig·rudia Policial n-ão admitte a incommunicabi-
1idla1de como pena nem como condi.ção aggraV'ante de prisão, sinão 
para as praças de pret, presa·s em cellulas." 

!Só para -as praças ·de pret, p1'€Sa:s em cellu1as, é que o regul.a,.. 
mento da ;Brig-ada Polici,al adlmitte a prisão com i solamento·, mas ahl 
o isolamento é um elemento aggravante -da prisão e o preso não é 
um o.fficial, é uma praça do pret, sujeita ao regilllBn mais rog-oroso 
qll'e o -dos o.fficiaes. 

O a1•t. 295 -define o que é detenção. Como sabeon o-s Srs. Senado-



res, é dj~ detenção que se trata. O art. 80 d•à Constituição declam: 
. "A detenção em logar não destinado aos réos -de crimes communs." 

O art. 295 define o que ·é detençã·o. E' uma pena mais branda 
do -que a prisão, o preso é recolhido a uma casa ('que para os offici·ares 
pócle .ser a propria casa da família), ou a uma sala . . 

O -detento é apenas coagrdo a permanecer no recinto do quar·tel 
ou ela fortaleza. 

Diz o art. 295: "~ detenção dos officiae.s e praças· será cU:mprid'a 
sempre no recinto do quartel, fortaleza, companhia· ou esquadrão. 

A cletenção é sempre -cumprida no recinto do quartel, isto é, o 
preso tem >S>etmp~ o quartel po1· merw,gem, -e, portant-o, a sua commu-
nic-abilida:cle ga.rantida. 

ü regimen do detido· é ainda o dlo aTt. 295, que ·diz: é commum 
para os officiaes e praças. 

Esse Teg~men commum para os oHiciaes re praga:a é o regimen 
a ·qu-e se refere ou devi·a. referir a inf01maçã-o da:d:a ao nobre Vice-
P.l'esicfente d·o Sienado. T1'atanclo~se de detenção-, tratando-se de detento, 
o regimen daquelle es·tabelecimento, daquella cas•a, ou prisão·, COIIlO 
a .·qui21erem chamar, é ·a simpl(}s conservaç_ão ·dentro d-os mm1os do quar-
tlel, com to-do o estabelecimento po·r mJe'fljag.e~n e a mais perfeita com-
munic:abiliclade assegura-da ao detent·o. 

O a!l't. 306 é tambE;m inte1l'ess•ante. Este •aT-tigo ele um regul amento 
di-sciplinar militar estabele·ce que nenhum ·castigo se'l'á infligido sem 
declaração escripta ela qualidade elo mesmo castigo, iSem li·mite, sem 
0ausa, ci:rcumstanci-as aggravantes ou attenuantes se as ho·uver, Sl3ndo 
tudo · publicado em ·ordem do dia. 

O regimen -d'o preso pohtico, como quel' o Gove:rno e não quer a 
Lei, nem a Justiça, nJem -o Direito:, nem o Tribu nal, é muito outl"o · 
e mais tenivel. Eu estou preso sem ter commettido nenhum crime, nem 
falta, nem tmnsgre&são. Não .sou' indici~Vdo , nem ·accusado, nem suspei-
tado. O capricho, o odio pessoal, a gana de família -abateu sobTe mim, 
covardemente, e me mantém brutalmente snjeito -como um criminoso, 
f'óra ·de todos o.s codigos e regulawe.ntos, mesmo militares - e não 
haverá Tecurso nas leis nem Ila Justiça que me defem1a? 

Eis, Sr. Presidente, a voz que nos vem de dentro -da p1'!isão, ~.ecla.
mando contra essas iniquid•ades. 

En não acredito que uma .só consciencia de homem hne possa 
escutar esms clainol'es -de indignação e. ·de J u·stiça sein que os seu:s sen-
t imentos mais profundos se levantem contra tamanho abuso da força. 

Os SRs. ALFREDO ELLrs E RIBEIRO GoNÇALVES - Apoiado. 
O SR. RuY BARBOSA - Já não h a mais pOT onde elle se -defend-a. 

O perseguido acolheu-se ao Tribunal , foi pe·dir justiça ao mais alto 
Tribunal do p-aiz, e esté, por uma decisão memor:avel, na -qual concor re-
ram 'dez v-o-tos contra tres, isto é, n·a qual se junta•ram muitos· .d~os mem-



h,J.'O.S daflue).J.e Tci.bu,n!J.l, B;Qb.re oujo ef!pi.ritQ C.~l\~rv,ado.r nílQ p.ó~ h,aver 
duvida nenhuuna, reconheceu a justiça das petiç~a. · 

O Supremo Tlribunal Fede1~al deferiu~ o Supremo Tribunal Fe-
deral mandou· attender, e um Governo que se diz Governo legal, 
Governo constitucional, Governo republicano, continúa a manter contra · 
esse julgado a situaçiio oppressiva que elle conde.mna. 

Pergunto eu, Sr. Presidente, quem é o vexado~ Quem é o exau-
torado ~ Quem é o villipendiado ~ O preso~ Não. 

o·s SRs. ALFREDO ELLIS E RIBEIRO· GoNÇALVES~ Apoiado. 
O .SR. RuY BARBOSA - Esse é uma victima de que a Providencia 

Ee serve para envergonhar uma época, degra-d:ada. E' um qU'adro vivo 
das miserias e das injustiças; mas, esta:s, na sua auda;cia, na sua inso-
lencia, na sua brutalidade, não é a-o preso, não é ao flagellado, que 
aggridem, é a esse grande Tribunal, cuja sentença desde· 10 está espe-
ran-do o respeito do Chefe do Poder Executivo e o de seus Ministros. 

Os SRs. ALFREDO ELLis E RIBEIRO GoNÇALVES - Muito bem. 
O SR. RuY BARBDS.A. - Vá buscar a .politica para essas cousas 

onde quizer, as defesas que todos conhecem e que todo o mundo sabe 
quanto custam! Vá buscar a política onde costuma buscar, as suas 
.defesas para crimes desta ordem, mas, ellas hão ·de doer na consciencia, 
aind•a aos meroonarios, que tiverem a coragem de lhes escrever a 
apologia, e hão de ficar registradas na histeria destes tempos, ca:d:a 
uma dellas, como um capitudo de -alta l'esponsabilidade para com os 
chefes políticos, em cujas mãos está o podel' e que OOTram os ouvidos 
a esse anniquilamento da nossa integridade mol'al, da nossa degradação 
política e do nosso retrocesso republicano. 

Os SRs. ALFREDO ELLIS E RIBEIRO GoNÇALVES - Apoiado. 
O SR. Ru~ BARBOSA - Reclama-se a continuação do estado de 

sitio! 
O SR. ALFREDO ELLIS - P ara terem o regimen -da responsabi-

lidade. 
O SR. RUY BARBOSA - Daqui a pouco, vamos discutil-o. Serei 

eu, provavelmente, quem terá a ingrata missão, a tarefa ingratissima 
de o cmnbater, empenhando-me em destruir argumentos e Eophismas, 
já destruid<Js e pulverizados na consciencia me.smo daqueU.es que o-s 
articularam e exploram. 

iO SR. PRESIDENTE - P revino a V. E x. de que está esgotada a 
ho-ra do expediente. 

O SR. RuY BARBOSA -Vou sentar-me, Sr. Presidente; mesmo por-
que terei immediatamente occasião de continuar o meu discurEo, na 
ordem db dia, l'eatando, em qualquer ponto ·delle, o fio da minhas 
observações sobre esse caso memo-ravel. 

O Sr. Ruy Barbosa - Ante-hontem, quando aqui me occupava 
com o ·caso Maced'o. Soares, um dos meus hunrados collegas, levan-
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tan,dD-s~ e ~tppr~hr:vm!lo-~ á tribun.a d.o11 jo.r:n.ali&tas, di.s.se c.o.m a 
compaixão de <l;lesdem: "Este pobre velho ·eshafDrindo~Ee aqui desta 
maneira com coli'sas a que ningnem liga irnpo.rtancía nenhum·a." 

Esta piedade :Singular, Sr. Pr>esidente, da velhice ·amcillentada e 
festeira para com a vBlhice militante e viril , tem graça. Mas ha de 
ser leva·cra ao honrado Senador á conta da remissão de algunE dos 
seus peccados, quando elle ·se achar deante daquelle tribunal a que 
nenhum de nós ha de escapai', e sentiT então que havia neste mundo 
alguma cou:sa ·de mais importancia do que o Partid•o Republicano Con-
servador, seús ·amigos e seus interesses. · 

Mas estéja tranquillo o meu piedoso collega. Estas lút.as não me 
afa.d~gam. Eu -as atravesso ·SeTenamente como um elemento doa minha 
vida, poTque são o fa.dario ·da minha: missão e a expi•ação da minha 
parte na creação deEte r'8gimen. 

A velhice nos homens de tempem não quebra a fé, que é a maior 
das nossas força·s . Nas energi&s que deilla borbotam ha mais vigor, 
mais mocidade, mais poder que nos frascos. de tintm·a e nas dlr:ogas 
inconfessaveis, com que em vão se tentam dissimular as fraquezas da 
idade, nas suas manifestações de OTdem mais subalterna. 

Não me esbofo com estas lutas. Vivo neUas por'que ellas são 
o ambiente d'o meu viveT. A minha velhice não se desma:ndmá, por-
que a minha moci·dade não foi desmandada. Eu não attentei contra 
o capital da vida, vivi sempre dos seus juros e por isso não me sinto 
fallido pam cumprir os meus deveres, por grand'es que sejam os esfor-
ços a que elles me sujeitem. 

O nob.re commentador da minha velhice póde, pois, estar ·socegado. 
O que eu ·sinto unicamente é que '8. Ex., si por aca·so se achar pre-
:oo·nte nestas cadeiras, eu tenha de vêr-me na contingencia. força.da de 
infligir-lhe ainda hoje o ma:rtyrio de um longo ·dliscurso · pronunciacJ.o 
hoje .desta tribU'na. Mas, si acaso o aborrecer, -si a•caso aborrecer a·os 
no·pres Senadores, que me perdôem todos. Eu não tenho hoje sinão 
um empenho : é que a minha voz chegue aos ouvidos do meu paiz. Não 
posso te,:r illusões sobTe o r(lsultado deste debate; não posso nutrir a 
presumpção de d'emoveT um voto. A política ·é absoluta e fatal ! 

A N açãD póde bater-nos ás portas, os ma-is ·caros interesses de 
nossa honra pedem estar exigindo o sacrifício· dos noss-os .deveres de 
partido. Debalde. Estes pTivam a todos, e a consciencia dos homens• 
políticos vae de 1'oldão, 'arra-stada na carreta dos .interesses de paJ.'!tido, 
embora ·com ella se arrastem igualmente na l.ama a dignidade e a 
reputação da nossa ten'a ... 

O SR. ALFREDO ELLIS - Muito bem. 
O 'SR. RuY BARBOSA - · ... os seus mais caros intere·sses, as con-

dições ,mais urgentes do seu futuro . 
Eis porque não 'l'enunciei á tarefa ingrata deste .d.iscu'l'so, desta 
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demonstração, do cumprimento deste dever. Tenho de ~aval-o ao cab<> 
por mais que me ·custe, emboxa me convença de que estou magoando 
a todos os meus .honrad'Ü'S e nobres collegas, ·que tenho em oada um 
um antagonista que não supporta a audição ·da minha palavra, embora 
veja intei;ramente V8!sia.s estas bane;adas. 
· .Sósinho, para eilas fallarei, porque estou certo de que não me 

acho só neste momento, por mais solitario que eu me veja entre estas 
pareJdes. 

O SR. ALFREDO ELLIS - V. Ex. não está só : tBm a seu lado 
a consciencia nacional. 

O SR. RuY BARBOSA - Levantando-me, ST. Presidente, para me 
-desempenhar desta ob.rigação tão sagrada, a .impressão que eu sinto 
é ·de .ae;har-me no centro de um immenso ·amphitheatro, occupado por 
uma multidão innumeravel, emqU'anto aqui ·dentro assistimos á repro-
ducção -..moral do grande quadro ·de Rembrandt - uma lição de ana-
tomia - em que sobre esta mesa a ·que se senta o honrado Presidente, 
com os seus nobres ;Secretarias, dissecamos o cadaver da im,becilidade, 
gangrenado pela corrupção, galvanizado pela força e disputado á .cova 
pelo servilismo ·dos interesses. 

ViozEs - M u.i to bem. 
O SR. RuY BARBOSA - E' esta ing1:ata missão que agora se me 

impõe. 
Mas, Sr. P.residente, os trabalhos nos cadaveres podem não ser 

attrahentes ; são, todavia, indispensacvoeis. Pela morte é que -se vão 
buscar as origens da vida e os meios de salvar della os vivos. Seja 
qual fôr a repugnancia que a -anatomia nos inspire, a anatomia é 
indispensavel. E .agora realmente é preciso que ca-da um de nós a 
ella se entregue sem lhe fTaquearem as forças, acreditando que se 
não trabalha paTa o momentü, trabalha-se para o futuro. Aqui esta-
mos reunindo elementos, em que um dia, certamente proximo, se ha 
de ir buscar a ' sálvação da nossa terra; elementos ·de -regeneração, 
elementos de confiança, elementos de vida. 

Mas, Sr. Prsrdente, antes ·de encetar esse longo trabalho, per-
mitta-me V. Ex. que comece protestando em minha defesa contra as 
responsabilidades que me não cabem dos factos, graças aos quaes até 
hoje, ·dilatando, como se tem dilatado, o exame do estado de sitio, 
ainda. se não encetaram os trabalhos da eleição presidencial. 

'nem-~ ~gume·ntad!o, S·r . Pn]sidentie,, com a minJha opli!n-~:ão; 
tem-se tentado buscar nella ou inv-ocar nella essa minha autoridade, 
que não se sabe aproveitar sinão quando ella ,parece f a.vorecer os 
interesses -daquelles a quem convém explorai-a. Não é ve;rdade, Hr. Pni-
sidente, ·como ·se tem -dito, que me possa caber parte a lguma no retar-· 
damento dos tra·balhos da. verificação das eleições presidenciaes, por-
que eu houvesse aqui sustentado a doutrina de que entre esse tTa-
balho e a discussão dos actos do Governo, durante o estado de sitio" 
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esta deve ter prec~dencia áque~la. Ass~n: _me pro,nunCiel? indu?i~~
velmente, e esta f-o1 sempre a illlnha op1mao, esta e .a antiga opm1ao 
desta Casa, consagrada no projecto memoravel aqui :votado em 1898, 
com 0 fim de regular o esta.do de sitio, e até hoje, infelizmente, ainda 
não convertido em lei do paiz. 

Oonstitucionalmente o exame dos :actos ·do GoveTno, durante o 
estado ·de .sitio, precede' a verificação das elei9ões p.residenciaes. ~ 
importancia do primeiro prevalece á importanc1a do segundo. Dah1, 
porém, não' se conclue que seja forçoso pospor um ao outro. Os dous 
poderiam ter corrido simultaneamente. E' esta, Sr. Presidente, a 
opinião por mim sustentada no primeiro discurso que aqui tive a 
honra ·de proferir este anno. Peço .a V. Ex. a honra da sua attenção. 

Nesse discurso dizia eu, senhores : "Não se poderia aventuTar, 
em presença da nossa Constituição, mais grosseira heresia. Compulsae 
a Constituição nos dous textos, acareae o do art. 80, onde se regula a 
materia ·do .sitio, com o do art. 47, .§ 1°, que rege a apuração das elei-
ções presidenciaes, e veTeis que, se as duas funcções não puderem correr 
simultaneamente, a primeira é a que ha de preceder á segunda, e 
não a segunda á prímeira". 

De modo que, Sr. Presidente, no texto d-o meu discurso, est·á cate-
goúcamente dito que s·ó poderia haver posposição do exame .das elei-
ções presidenciaes ao exame dos a·ctos do Gove.rno, durante .o estado 
de ·sitio, se esses dous trabalhos pudessem correr simultaneamente 
no Congresso N acionai. Nada, porém, a isso se oppõe - e bem o sabe 
V:. Ex., Sr. Presidente, nem na Consti"tuição da Republica, 'nem nas 
nossas leis, nem no Regimento commum, nem no Regimento ·das duas 
Casas do Congl'esso . ·· 

Se occasião ha em que fosse legitimo, conveniente e necessario 
lançar mão desse recuTsO, fazendo funccionar o Congresso reunido 
para um effeito, e funccionarem separadamente as duas Camaras do 
Congresso N a'Cional para o outTo, é exactamente em uma occasião 
como esta, em que deste modo nos teriamos forrado a uma perda 
immensa de tempo, te.riamos concluid·o rapidamente as nossas duas 
tarefas constitucionaes, e não. daríamos entra•da ao jogo de interesse 
que se tem buscado aninhar nos sophismas de interpretações pela:s 
quaes se sustenta que o Co:ngresso N ·llfcional nlí!o póde entrar no 
conhecimento d as eleições presidenciaes, emquanto não houver con-
clui-do o e::mme dos actos do Governo, duTante o estado de sitio .. 

Graças a esse sophisma, os maiores sacrifícios se vão fazendo 
contra os interesses do paiz e os interesses do futuro Governo. Enten-
deu-se, estabeleceu-se, que as eleições presidenciaes não poderiam ser 
examinadas e ·apuradas emquanto certos· casos políticos não ficassem 
liVTes d.as contingencias parlamentares, emquanto se não resolves~e · 
o estado de sitio, emquanto se não discutisse e liquidasse a autoriza-
ção ·do emprestimo, emqu anto o· caso ·do Ceará não ficasse liquidado, 
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Para isso' se tem jogado até hoje com a força dos elementos políticos 
predominantes no Congresso N acionai, assustando-se o animo assusta-
digo dos amigos daquelles que se empenham, na liquidação tranqui.lla 
das eleições presidenciaes. 

Ora, Sr. Presidente, nunca houve jogo político mais claro e que 
menos receio ou impressão pudesse causar aos espíritos mais fracos 
e tímidos. A eleição presidencial é um ·caso por si mesmo liquidado, 
é um ca-so .resolvido evidentemente desde a sua origem, é um caso 
sobre o qual o jogo das no.ssas potencias políticas hoje nenhuma in-
fluencia pôde ter. 

Não venho dizer agora cousas novas neste sentido e i sso tenho 
>empre declamdo a muitos dos que a esse respeito me teem consul-
tado e a amigos ·que proc111"avam conhecer os deve·res da nossa attitude 
ante essa questão. 

Não tendo havido competencia na ultima eleição presidencial, 
estava necessari•amente eleito o candidato que a ella se offereceu. 

· A funcção do Congress'O N acionai não se. podia exercer sinão para 
liqui'd.ar os casos particulares de eleições parciaes, a cujo respeito 
possam existir duvidas sob.re a sua 1egalida>de. 

A nullidade geral da eleição presidencial, Sr. PTesidente, sabe-o 
V. Ex. melhor do que eu, é uma hypothese de que o nosso direito 
constitucional não ·cogita, e ·que, perante o nosso direito constitucior al, 
não sel"Ía possível. 

Deante dos nossos textos constitu:cionaes, o Congresso funcciona, 
podendo eliminar as eleições onde houver ir.regularida·des, que as nul-
lifique, mas a hypothese da annullação geral das eleições presidenciaes 
a nossa Constituição não concede e nem .se poderia Tealizar. Não 
imagina ella ·que em um paiz .de 25 milhões de almas a eleição posaa 
correr nullamente em toda a extensão de seu tenitorio. Eleições par-
cialmente,. nunca. Póde thaver , eleições nullas em certo numero de 
Esta;,dos, em certas órcumscripções, indubitavelmente, mas a eleição 
presidencial, nunca no paiz inteiro. E' uma hypothese de que a nossa 
Constituição não cogita e que lança D paiz em uma situação revolu-
cionaria sem nenhuma sahida possível, sinão as que as revoluções 
offC'recem. · 

Na hypothese de uma nullicJ.iade geral para as eleições presiden-
ciaes qwal a ·data dessas eleições? Qual a autoridade competente para 
a sua convocação? Nem um, nem outro caso, será admissivel quanto 
á data, porque a Constituição da Republica lhe deu a d'ata certa, 
inalteravel, quanto á .convocação, porque isso -resulta dos pro.prios 
termos .do texto constitucionlal e não se a·cha entre· as attribuições de 
nenhum ·dos poderes da Repu·blica o effectual-a. De modo que a elei-
ção do Sr. Wencesláo Br.az é um .caso julgado sobre o qual o Con-
gresso não se vae pronunciar sinão como se pronunciou em relação 
ás eleiç~es anteriores, a respeito das quaes não hm:lVe pleito eleitoral. 
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Qual ser1a, pois, a ·razão, senhores, pela qual Teceios desta 
natureza possam entrar no espírito daquelles por cuja conta correm 
os inteTesses desta eleição ? 

Em presença ·dos textos constitucionaes o candidato mais votado 
podeTia ficar reduzido a vota.ção inferiOT á maioria absoluta; mas 
ainda mesmo nesse caso o Temedio l•á está positivamente, no texto 
constitucional; o Congresso elegel'á, .com qualquer numero, entre os 
dous cidadãos mais votados, o Presidente d.a Republica. De modo 
que, na hypothese de .se reduzir a votação do Sr. W encesláo B-raz, não 
Testarila aos . p0liticos outra alternativa possível, sinão a de escolher 
entre o nome do Sr. Wencesláo Braz e entre o nome do chefe do 
civilismo. Estou certo e os amigos do Sr. Wencesláo Braz igualmente 
o estão de que, no caso dessa opção, o' Partido Republicano Conser-
-vador e seu chefe não se inclinariam para o chefe do civilismo. Essa 
é, Sr. Presidente, a verdadeira situação. 

Não >"alia, portanto, a pena de que a ella se tivessem feito as 
concessões que a ella se vão fazendo, que ·se teem feito e a ella se 
hão de fazer .· Melhor seria que o novo Governo encetasse a ma 
missão, sem acceitar essa coresponsabilidade nas culpas da situação 
antel'Íor, sem se envolveT na approvação de seus actos, sem concorrer 
pa.ra a m·eação de difficuldades, que lhe podem talvez suscitar tro-
peços no caminho, ao qual todos os bons cidadãos, nesta terra, dese-
j am, sinceramente, que se lhe não opponham difficulda.des. 

Eu rejeito, pois, .Sr. Presidente, qualquer parte na situação actual 
dos trabalhos do Congresso. 

Segundo minha humilde opinião, enunciada no meu .discurso de 
4 de maio, as eleições presidenciaes se deviam ter apurado ao mesmo 
passo que se discutisse no Congresso, em Oamaras separ.a:das, a appro-
vação do es•tado de sitio. Si o nã·o fizeram não foi senão porque inte-
resses políticos a isso se teem opposto; interesses, que não .sã'O ns: da 
lei, que não são os da Constituição; interesses que não são os da 
Republica: interesse ·do Governo pessoal, no qual se vão concentrando, 
ca·da vez mais intensamente, -os habitos desse regimen. 

Ao GoveTno pessoal do imperador, contra o qual tanto nos bate-
mos, succedeu hoje o Governo pessoal do Presidente da Republica, 
requintado num caratcter incomP'aravelmente mais grave; GoveTno 
pessoal de mandões, de chefes de partido ; Governo absoluto, sem res-
ponsabilidade, arbitraria em toda a extensão desta palaV'ra ( apovados), 
negação completa de todas as idéas que pré~ámos, os que nos vimos 
envolvidos na organização desse regimen e que trabalhamos com tanJa 
sincerida·de para organizai-o. 

Oonclui:da esta expiicaçãlo preliminar, Sr. Presidente, enilrarei 
agora propriamente na materia do debate, a discussão do estado de 
sitio, o exame do projecto submettido á nossa consideração pela Com-
missão de Constituição e Diplomacia do Senado. 
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·.Senhores, nunca imaginei que materi·a de tanta gravidade, se 
pretendesse liquidaT nos termos summarios a -que este projecto pre-
tende reduzir; mas, por mais .succintas que fossem as expressões a que 
a urgencia do caso levasse a digna Commissão a cingir-'se, sempre 
imaginei, .Sr. Presidente, que os nobres Senadores membros dessa 
Oommissão não nos trouxessem a debate o seu parecer sem terem 
ao menos fornecido a esta Casa os elementos sobre os quaes se deve 
exercer o nosso JUIZO • 

.Senhores, si se trata de pronunciar uma absolvição ex-informata 
conscientia sobre O'S aotos do Governo, então, não ha duvida nenhuma, 
fechemos os olhos e demos por bem feito o que se tem praticado e o 
que se vae praticar á sombra do nosso voto nessa questão. 

O SR. ALFREDO ELLIS - Nem precisava de pareceres. 
O SR. RuY BARBOSA - Mas si somos juizes, si todos confessam 

que exercemos nesta Ca:sa uma judicatura e uma judicatura solemne 
e melindrosa, era preciso que ao nosso conhecimento ao menos a Com-
missão de Constituição e Diplomacia trouxesse os elementos de julgar, 
as provas, os documentos, os depoimentos, alguma causa que diante de 
um tribunal se pudesse apresenta.r limpamente ... 

O SR. ALFREDO ELLIS - .Por honra do proprio Sena.do. 
O SR. RuY BARBos~ - ... como elementos de um processo re-

gular. 
SenhOTes, em 1892, nas Gamaras ;republicanas esta questão foi 

largamente agita:da e conscienciosamente debatida .. Governava então 
o Marechal Floriano ·Peixoto, com todo o seu immenso prestigio, com 
todo seu poder assegurado pelo valor da sua po.sição na sua classe e 
pelo concurso das circumst'ancias excepcionaes a que os seus destinos 
o collocaram. Mas aquelle Brazileiro, não obstante a faEcinação exer-
cida pelo seu nome e pelo seu poder sobre a polit ica da sua época, 
não obstante a força 1·eal da sua autorida-de, o valor incontestavel 
da sua posição pessoal, não conseguiu que o Congresso Nacional se 
pronunciasse em 1892 aoor.ca do seu procedimento durante a appli-
cação do estado -de sitio, sem lhe submetter primeiro o que elle con-
siderava os elementos dos seus actos, isto é, o processo, ou melhor, 
documentos bons ou máos, documentos concludentes ou não, mas do-
cumentos, processo de inquerito, alguma causa que merecesse o nome 
de p-rova ou de principio de prova, a·lguma causa que pudesse servir 
de base ao exercício da autorida-de do julga:dor. 

•Senhores, peTcorr•ei os Ann.aelS, especialmente da GamaTa dos 
Deputados, em 1892, nas sessões de 26 a 30 de maio, e vereis com que 
interesse foi discutido alli essa questão relev•ante; vereis os ora•dores 
mais eminentes, os parlamentares de mais valia naquella· .Casa; vêl-os-
heis todos rendendo -a esse a,'OSumpto a homenagem da sua importancia 
e concorrendo com as suas luzes para uma solução razoavel, correcta 
e justa. ~u poderia Teler as palavras memoraveis do Sr. Cassiano do 
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Nascimento, do ·Sr. Ep.itacio Pessoa, do Sr. Aristides Lobo, dcr Sr. La-
m.ounier, do Sr. Arthur Rios, homens de todas -as ~çoos parlamen.:. 
tares na politica daquelle tempo, uns dedicados am1gos do Governo, 
Ol).tros seus antagonistas ardentes, mas todos con.cordes, ·nesta neces-
sidade incontestavel, de que o .Congresso exerce neste assumpto uma 
judicatura, de que o Congresso a não poderá desempenhar si o 'Poder 
Executivo não lhe fornecer QS elementos comprobatorios d.a ·correcção 
dos seus actQs. 

Houve, senhores, uma série de requerimentos; h01we o requeri-
mento do Sr, Cassiano do Nascimento, houve {) do Sr. Aristides Lobo, 
hou'Ve o do •Sr. La,mounier, houve o do :Sr. Ârt'hur Rios. T{)dos esses . 
1·equerimentos divergentes em pequenas circumstancias de fóT.ma QU de 
id-éas aocessorias, eram todos elles concordes, contestes na idéa capital, 
de que sem a exhibição de provas ao Congresso, o Congresso não podi·a 
juLga1· os actos do P{)der Executivo. (Apowdlos.) E o mais reaccio-
nario, se me permittem o qualificativo, dos parlamentares daquelle 
tempo, o propTio Sr. Aristides Lobo, cujas doutrinas em materia de 
estado de sitio eram as da maiQr confiança ao· Governo e as mais 
restrictivas das autoridades parlamentares, o proprio Sr. Aristides 
Lobo não contestava a necessída;de imperiosa da observancia dessas 
~wndições para que o •Congresso se pudesse desempenhar dos seus 
deveres em relação aos acto~ elo Governo. 

Ne~se sentido foTmuiou S. Ex. um Tequerjmento que ~ Senado 
vae QUVH: 

"Requeremos que a Oommissão de Legislação e Justiça, tomando 
em consideração a par:te da Mensagem do Vice-Presidente da Repu-
blica, que deu .conhecimento ao Congresso dos actos de 10 de abril do 
corrente anno, que declarou o estado de sitio para esta Capital e de-
portou diversos cidadãos, e depois de receber do mesmo . Governo os 
documentos necessaTios para formulax o seu juizo, indique as medi-
das que julgar .convenientes, afim ·de ser cumpáda a disposiçã(} do 
art. 80, § 3° da Constituição, que manda submetter esses a:ctos ao 
Congresso N aqi onal." 

E ~sim se exprimiu o 8r. Aristides Lobo, porque elle proprio 
reconheceu no ·OongTesso N acionai, em tal .caso, o caracter de uma 
autoridade judicial, bem que de ordem p(}litica. 

" 'Parece - dizia elle - que na posição •que vamos assumir temos 
alguma cou-s·a de um tribunal, e, consequentemente, devemos :manter 
calma e serenidade nos debates que vamos ·empenhar". 

V!aJr.ian·d!o, p:OT€m, n's iórmas na. ·redacçã0 do pensament!o da 
Camara dos Deputados, terminou eUe por se consubstanciar no re'-
querimento Arthur Rios, que foi approvado com {) concurso da maio-
I"ia e minQrÍa. daquella Casa. Este requeTimento dizia: ' 

"RequeiTo que a Mesa da Camara requisit~ do Poder Executivo 
os documentos que motivaram a decretação do estado de sitio e me-
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cumentos, os env1e á Commissãe de Constituição, Legislação e Jus-
tiça, para com urgencia dar parecer sobre a materia." 

. Esse requerimento foi approva.do com o concurso de todos os ele-
mentos parlam~ta.res, e, na sessão de 31, sob n. 35, se officiou ao 
P -oder Executivo, solicitando a Mesa a remessa dos documentos. Em 
4 de junho foi communicado, pelo Ministerio da Justiça, que seriam 
enviados os documentos logo que fossem devolvidos a-o Poder E xecutivo 
pelo Senado. 

Notem, poi,s, o.s .Srs. Senadores, não tinha o Executivo busca-do 
forrar-se á obrigação de submetter- os documentos ao Congresso Na-
cionai. Nãe. Esses documentos tinham sido enviados ao Senado, qu·~ 
com elles se occupava, discutindo então um projecto de amnistia. 
Não . obstante, a Camara dos Deputados, conhecendo embora que esses 
d-ocumentos já se achavam submettidos ao Congresso N acionai, delles 
não prescindiu e exigiu, como condição srine qwa non, a sua exhibição, 
-áquella Casa, para que ella se houvesse de pronunciar no desempenho 
do seu dever de julgar os actos do Governo. 

Não se tratava, porém, .nesta deliberação unicamente, 8-r. Presi-
dente, de uma id€a passageira em um dos ramos do Congresso Na-
cionai. Não. Muitos annos dep.ois, isto é, seis annos mais tarde, 
em 1898, quando aqui se focrmu1ou o proj•ecto, Tegulando o estado de 
sitio a que ha pouco me referi, um artigo especial nesse projecto se es-
tabeleceu com o fim -de obrigar o Governo, em taes casos, a não faltar 
a esse dever e ás Oamaras Legislativas a não prescindirem dos seus 
cumprimentos para exercerem a sua autori.dJade. 

O projecto votado no Senado, em 1898, dizia no seu art. 8°: 
"Art. 8 . 0 Declarado pelo Poder Exe·cutivo o estado de sitio, 

o -Congresso N acionai reunir~se-ha, de pleno direato, extraordinaria-
mente, 30 dias depois, contados da d•a.ta da declaração." . 

!Paragrapho unico. Reu,nido o Congresso, o Presidente da RBpu-
blica, em Mensagem especial e no prazo de cinao dias, 1he relatará 
os motivos que determinaram a declaração do estado de sitio e as 
medidas de excepção que houverem sido tomadas, remettendo-lhe 
todos os documentos justificativos do seu acto. 

1.0 Esses -doc:lumentos apr.es;entar-sxrhmo, sem,pre em .origif!Kd e 
serã,o, na Clamara e no Senado, depois de remettidos a este por aquella, 
livremente franqueados á inspecção dos seus respectivos membros, 
desde que seja dado para a ordem dos trabalhos o parecer da Com-
missão a que tiver sido commettido o estado preliminar do assumpto." 

Notem bem os Srs. -Senadores que o projecto de 1898 não se 
contentava em que os documentos fossem remettidos a qualquer das 
duas Camaras, porém, exigia que esses documentos remettidos a uma 
ou a outra Oama:ra fossem enviados em ori-ginal. 
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2.0 O exame .dessa materia será inic~ado na Damara, onde aS!Ím 
como no Sena-do.l. logo após a deliberação daquelle ramo do Congresso, 
ella terá procedencia a qualquer outra, conside-rando-se de urgencia e 
respectivo parecer. 

3.0 Se :a Camara não iniciar esse trabalho dentro de cinco dias 
da a,presentação daquella Mensagem e dos documentos a que deverão 
acompanhar, o .Senado -requisital-os-ha da Camara e iniciará logo o 
exame· do assumpto. 

4.0 Se a Camara lh'os .recusar, o Senado deliberará sobre o assum-
pto pela verdade sabida, esclarecendo-se com as informações que puder 
obter, i:\ communicará á Camara ·O resultado ·da sua deliberação. 

5.0 Os referidfiJs documentaiS &•eriio pubUcaào.s officia;lmerlie com 
o parecer da competente Commissão, e niio podetriio ser recuiS:ados aos 
exames ordenados pelos tribunaes de justiça para a verificação da 
culpwbilidade dos individuas envolvidos em proce.sso, por imputações 
ligad·as aos motivos da declaração d10 sitio." 

Esta idéa formulada no art. ·go do projecto de 1898, aqui vin-
gara, Sr. Presidente, com o ·concurso de todos os memb-ros dessa 
assembléa, com o concurso geral dos •Senadores daquella época, espe-
cialmente com o apoio ·do nobre Vice-Presidente do Senado, já então 
pessoa consideravel nesta Casa, e que a respeito de algumas das 
suas disposições mais importantes, como a relativa á manutenção das 
immunidades parlamentares, se pronunciou 13.hertamente, não só em 
votação nominal, mas ainda mediante declaração especial e funda-
mentada de voto. 

Adaptado aqui este projecto, nas tres. discussões, foi remettido 
á •Camara, dos Deputa dos, onde recebeu, no parecer favoravel da sua 
Commissã.o, os maiores applau.sos pela ·conveniencia, acerto e consti-
tucionalidade das ·suas disposições . . 

Esse projecto, porém, encalhou alli para mal nosso até hoje dei-
xando elle no emtanto bem firme as idéas que ria Republica Brazi-
1eü•a, entre os· •seus representantes 'pa1·lamentare's, dtJmin•a(Vam :até 
aque:lla época como noções correntes e elementares em relação ao as.-
sumpto de que .agora esta;mos tratando. 

Não se concebia então nem .se podia conceber em parte nenhuma 
do mundo que uma autoridade julgadora composta de duas Camaras 
deliberantes com a re-sponsabilidade constitucional da representação 
do paiz, acceitasse contra todas as leis conhecidas até hoje como base 
para absolvição do P oder Executivo em actos a respeito dos quaea 
a lei fundamental exige o exercício •de uma apreciação severa. 

Pape~s sujos ! Miseraveis papeis sem nenhum caracter nem de 
valor mesmo administrativo, quanto mais judiciario! Papeis não são 
documentos, que não são depoimentos, ·que não são inqueritos, que 
não são nada, corpo de delicto da incapacidade administrativa das 



445-

nossas ·autoridades superiores e da ausencia de cultura jurídica em 
todos os seus agentes subalternos. 

Não me estou batendo por idéas tão adeantadas que seja neces-
sario ter chega.do ás alturas de uma Republica e de uma democracia 
para -que ellas se considerem -rudimentos incontestaveis do dever par-
lamentar, não. 

Na Inglaterra do seculo XVIII, deante do grande Pitt, quando 
esse homem extraordinario domirrava com o seu assombroso pre2tigi.o 
e 'o seu genio extraor-dinario a política da Grã-Bretanha, ahi então, 
ahi ainda, apezar de todo O SeU valor e de todo O SeU poder paTla-
mentar, não logrou elle obter das Oamaras Inglezas uma medida 

·de natmeza excepcional, sem que lhes provasse, sem que lhes jnstifi-
casse com provas concludentes, capazes de servir de base á probção 
de uma sentença, os actos sobre os quaes a administração então fun-
dava as suas reclamações e confiança para com o parlamento. 

Peço licença para 1êr ao Sena•do este trecho de um vell:J.o livro 
meu sobre o estado de sitio, -onde já então, ha 22 annos, rememors.va 
eu esse facto elo-quente : 

Dizia eu: 
"A Inglaterra tremia, no fim do seculo XVIII, sob o pesadelo 

da '!'evolução franceza, que tirava o somno aos seus estadistas P pa-
recia ameaçar não só as tradições sociaes e as instituições britanni-
ca.S, sinão ·ailé a :existenciia nacional :do ReiÍno Unido. Sob essa 
impressão de ter-ror, que trazia .a Grã-Bretanha, P:ittl obteve, em 
1794, a suspensão do 71Aab.e.as-,c.o7·pws. Mas, par.a alcançar esse r.resul-
tado, aliás sob o governo pessoal de Jorge III, em que o parlamento 
inglez não se distinguia pela incorruptibilidade, que meios são mistér 
empregar? Bastou ~waso a palavra -da Corôa annunciando conspi-
racões? 

, Longe disso; foi necessa:rio "que o Rei, em mensagem dirigida 
a _.. ambas as Casas lhes submeUe:sse o:s -doC'Umentos app7v~hend}idos em 
mãos dos conspiradJores, que evidenciava a existencia de uma conju-. 
ração aÍ'mada para acabar com a CamaTa dos Communs e substituil-a 
por uma Convenção modelada 'no typo francez. 

Uma commissão na C amara dos Lords, outra na O amara dos 
Communs, estudaram em quatro relato1-1.os a prova exhibida pelo 
Oovern-0 : e só apÓE discussão ampla dos inst:cumentos de convicçãv 
amontoados perant-e a legislatura, conseguiu Pitt o voto ambicionado. 
T1odavia, .as classes mais cordialmente amigas da -ordem, mais avessas 
ao fanatismo r~volucionario, olharam sempre com ·receio e censu-ra 
essa concessão ao Po-der, começando pouco ·depois a temer seriamente 
pela liberdade; e o jury a que o governo era obrigado a .submetter 
logo os pa.cientes .de reclusões a'rbitrarias respondia na maioria dos 
casos ás prevenções officiaes com a absolvição dos accusados." 

Vêde, Srs. Sena·dores, . o confronto entre .os dous casos. -Tr~tava-se 
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d::t Monarchia Ingleza, nos fins do seculo XV.HI, sob o governo car~
cterizadamente pessoal de Jorge III, quando o Parlamento estava 
longe de haveT conseguido toda a força de suas prerogativas ·actuaes; 
'era uma monarchia imperfeitamente parlamentar, a quasi secuoJ.o e 
meio de distancia da época actual; sustentava a .corôa no Parlamento 
um dos maiol'es gxmios políticos ·de que o mundo tem tido conheci-
mento; a instabilidade nacional , a integridade territorial do Reino 
Unido se considerava ameaçada pela imminencia da invasão franceza 
sempTe aa:munciada - todo esse concurso de eircumstancias se Teunia 
para dar força á reclamação do Governo perante o Pa1'lamento. En-
tretanto, paTa que o •Parlamento autorizasse a .suspensão do habeas-
C01"'pws, foi preciso que o Governo apTesentasse documentos vivos de 
uma conjuração armada para acabar com a Constituição do paiz e 
foi necessario que se lhe exhibissem as provas da rebellião. 

O SR. ALFREDO ELLrs - Aqui não ha nem sombra disso. 
O SR. RuY BARBOS.A - As duas Oamaras nomearam quatro com-

missões, que estu·daTam longamente e .só depois de larga discussão 
foi concedida a autorização e, ainda assim, com a condiçãq de que 
os detidos seriam immediatamente sujeitos á autoridade do J ury . 
.Ainda assim as classes mais conservadoras do paiz viram, nessa con-
cessão da legis-latura ao Governo, um acto impnidente, arriscado e 
perigoso. 

O SR. ALFREDO ELLIS - Alli presa-se a liberdade humana . 
. O BR. RuY BARBOSA - E aqui, 'Srs. Senl:J,dores, nesta Republica 

á qual não bastaram para se ac·har satisfeita, quando se organizou, 
as adeanta•das instituições do republicanismo norte-americano, nesta 
Republica que quiz ser mais democratica ·do que os Estados Unidos, 
mais federal do que a União Norte-Americana, nesta Republica, em 
cuja Constituição se pretenderam assegurar não só os direitos humanos 
garantidos em todas as constituições, ma.s muitos outros deixados por 
ella ao arbitro das leis ordinarias, nesta Republica ·depois de 25 annos 
de existencia republicana, retrocedendo todo ~se tempo e approxi-
mando-nos daquelle em que o primeiro imperador dispunha das liber-
dades nacionaes, nesta Republica basta uma reclamação do Chefe do 
Poder Executivo, sem nenhuma sombra de prova juridica em que 
ella .se estribe, para que as ·duas Cama•ras do Congresso successiva-
mente batam. palmas, digam amen e ajoelhadas offereçam em holo-
causto ao arbltrio do Governo as noss:1s mais sagradas liberdades con-
sti tucionaes. 

Os SRs . .ALFREDO ELLrs J<J RrnEmo ·GONÇALVES - Muito bem . 
. O .SR. RuY B.ARBOSA - 1Srs . .Senadores, vejamos ~Se eu· exaggero, 

veJamos se no papelorio onde se estriba o parecer da honrada Com· 
missão de Constituição e Diplomacia alguma cousa existe que se possa 
condecorar ao menos com o nome de principio, de vislumbre, de som-
bra l'emota ·ele · prova. 
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Tenho aqui esses papeis estudados, traçados e annotados por mim 
com o ;maior cuidado. Peço aDs honrados .Senadores que me acompa-
nthem no Tapido exame com que vou procurar lhes fazer .sentir o valol' 
real deste papeloriQ desprezivel. Começo pelo documento n . 1 . 

.Srs. Senadores, antes de mais n~da -convém rec·apitularmos esses 
documentos pelos .seu s nume-ras, a vêr a quantos montam. 

Documentos n. 1, n. 2, n. 3, n . 4, n . 5. 
O documento n. 4, porém, Sr. Presidente, é méramente a relação 

dos presos; o documento n. 5 é a série 'dos actos e ·decretos do Governo 
declarando e prorogando D estado de sitio. Ficamo.s, pois, reduzidos 
unicamente aos documentos ns. 1, 2 e 3. 

A relação dos dos presos não documenta causa nenhuma; enumera-
nos apenas as prisões effectuadas pelo GoveTno e à exhibição dos 
decretos do Chefe do Poder Executivo; não nos mostra senão aquillo 
que todos nós sabemos, e que o que se trata exactamente qe justificar, 
a existencia destes ·actos cujo fundamento se p·rocuTa. 

Tres, pois, são unicamente os dócumentos existentes. O documento 
n. 1, D documento n. 2 e o documento n. 3. 

Em que consiste, .Srs. ·Senadores, o documento n. 1 ~ 
Deixo que elle a si mesmo se car a,cterize, deixo que elle nos venha 

dizer em que consiste. O do.cumento n. 1 se intitula cópia do 1·elatorio 
do tinqwerrito sob1·e os aconfeci?nento:s do Olub Milita?'. No tem bem os 
honrados .Senadores, não !é um inquerito, ·não, nem o 'l"elatorio do 
inquerito; é a cópia do relatoriD do inquerito. O inquerito é o que 
o Governo tinha de nos envia1-. 

Que é, Srs. Senadores, -o que consiste um inquerito? 
O conjuncto das provas apUTadas nas ,investigações policiaes, as 

circumstancias, os depoimentos, -os do.cumentos. O inquerito será o 
CÜ'lllplexo desses tres generos de prova. Se o inquerito se fez, para que 
seria .STs. Senadores~ 

Evidentemente para justifical' o acto do GoveTno; logo, eviden-
·temente, para ser submettido á autoTidade que tinha de julga1· esses 
actos. Si .o inquerito se effectuou, conseguintemente, era par'a ser 
trazido ·á presença do GDngresso, pOTque si não fQ.sse trazido á pre-
Sença do Congresso e o Congresso houvesse de julgar, independente-
mente do inquerito, os actos do Governo, o Congresso julgaria os 
actos do Gov.erno, sem conhecer ·de provas •reunidas e justificação 
desses actos. 

Mas que faz o Governo? 
Occulta o inquerito. Tendo mandado proceder a um l'elatorio, 

não nos envia .siquer um Driginal desse Telatorio, contenta-se em nos 
remetter a sua cópia. M-as a cópia de que, Srs. Senadores~ 

À cópia •ao menos dos depoimentos, ·dos documentos existentes~ 
Não; a cópia do relatoTio do inquerito. 
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Mas, Srs. Senadoras, que vem a ser uma cópia de um relatorio 
de inquerito? 

Que nome juridico tem essa causa? (Riso. ) 
Que valor judicial tem esse pa.pel, que especie de prova neste 

mundo, perante algum juiz .da tena, poderia elle constituü·? 
Desafio a que me respondam. -
Suppouhamos, S1~s. Senadores, supponhamos um systema de pro-

cesso em qll'e a autoridade se divide, commettendo-se a alguns de seus 
organs .a effectuação das pesquiz-as e a reunião das provas para que 
o outro · orgam desta autoridade, sobre estas provas, haja de pronun-
ciar a sentença. De um lado está a autoridade, por assim dizer, sum-
mariamente inquiridora, formadoTa da CU'lpa; de outro lado a auto. 
Tidade judicante. E stão definidas, pois, as duas competencias distin-
ctas. Mas, reunida a prova pe·la a-utoridade .summariante, pela auto-
ridade formadora da .culpa, que é o ·que com essa prova se vae fazer? 
Não é l~wal-a á presença da -autoridade judiJCante, não é SU'bmettel-a ao 
conhecimento da autoridade que tem de julgar? 

Mas que é que faz o Presidente da Republica no caso que se dis-
cute? Manda abTir inquirição, manda effectuar pesquizas, manda 
reunir provas, archiva essas pesquizas, essas inquirições, essas provas, 
arc'hiva-as nos repositorios administrativos e envia um relatorio, 
redigido por um agente seu, dizendo : "as provas relatam, dizem, 
attéstam isto, aquiHo, aquillo OU'tro". E é so-bre esta versão das provas 
dadas por um agente subalterno da administração que este tribunal 
do Congresso vae pronunciar sua sentença ! E é com estas provas que 
se contenta, é com estas provas_ que julga, qll'e se -submette, é com 
esta'S provas -que o parecer -da Com,missão conclue que o Governo fez 
o seu dever e que o Congresso não lhe póde negar o voto ! 

Miserias das miserias ! Vergonhas das vergonhas ! 
Todos os meus sentimentos de velho jurista, de homem habituado 

ha quaTent·a e tantos annos a lidar na pratica daw leis,. no contacto 
da JU'stiça, na experiencia do Pa:rlamento, se revoltam .contra esta 
ind-ignid:ade monumental, contra essa .colossal abdicação de toda a 
au~orida-de do Parlamento perante a vontade unica e absoluta do 
Chefe do P o·der E xecutivo. 

O SR. ALFREDO ELLIS - Muito bem! E diga-se que isto não é 
uma senzala ! 

O SR. RuY BARBOSA - Srs. -Senadores, vejamos agora. Mas antes 
de qualquer causa, fique, senhores, registrado, como mn ponto adqu i-
rido pa:ra a no.ssa argumentação ulteri01· que o primeiro dos tres 
unicos documentos, dos tres unicos papeis apresentados .com a designa-
ção de -documentos, de documentos não têm menor cara-cter. 

Que é esse documento? Que va:lor attestativo, comprobativo, au-
thentico tem a declaração do Sr. General de Divisão Marques Po'rto, 
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designado pelo Governo pa:ra proceder a um inquerito sobre os àcon-
tecimentos do Club Militar 1 

Discutindo na Camara dos Deputa--dos, em 1892, a questão do 
esta:do de sitio, precisamente sobre o pon.to de que _me estou occupando, 
isto é, a respeito- da necessidade absoluta da exh1bição dos documen-
tos ao •Congresso Nacional; discutindo sobre esse ponto, um dos mem-
bros daquella Casa, nad-a suspeito ao Governo actua1, e hoje com 
assento no Sena-do, o Sr. Alcindo Guanabara, disse que o Pres1dente 
da Republica, desde o momento em que declara o estado de sitio·, está 
debaixo da suspeita de haveT violado .a Constituição. 

Isso dizia o mais insuspeito em materia liberal de todos o.s mem-
bros daqueHa Casa, porque nenhum apoiou os actos do- Marechal 
Floriano Peixoto com mais fervorosa devoção naquelle tempo. Todos 
comprehendem o pensamento inque.stionavelmente justo do honra·do 
Senador. Queria S. Ex. di:rer que o Presidente da Repu:blica desde 
o momento em que os, seus actos estavam sujeitos ao- conhecimento 
posteTÍor do Congresso N-acional e exhorbitava das .suas fa.culd3ides 
nol"!llaes, era parte no processo que se ia instaurar quando o Con-
gresso N acionai houvesse ·de iniciar o estu·do. 

E.sta é inquestionavelmente a verda.de, desde o momento em que 
a Constituição nos delega, a nós, privativamente, a autoridade para 
con'hecm· do procedimento do PodeT Executivo durante o estado de 
sitio, o approval-o ou não approval-o; ·desde que nós, Congresso Na-
cionai, como tribunal competente paTa julgar os actos do Governo, 
-para responsabilizar o Presidente da RepU'blica e para destituil-o até 
da sua auturidade si incorrer nos capítulos da lei de responsabi-
lidade. 

Ora, si incorre em suspeita, ·desde que declare o estado de .sitio, 
o Chefe do Poder Executivo, como não hão de inco-rrer em suspeitas, 
como em suspeitas não hão de e-star os seus representantes, os seus 

·..agentes subaltemos? (MruMo beJm.) Que autoridade judiciaría tem 
um general, um coronel ou um marechal para substituir, deante do Con-
gresso N acionai, tribunal julgador neste assumpto, para se ·substituir a 
prov-a qu:e o exercício da nossa autoridade reclama para se effectuar 
seriamente? 

Seja embora o coronel ou o general, um marechal typo de 
todas as vüiude.g, de todas .às capacidades, não é disto que se trata. 
Nenhuma lei do mundo lhe podia reconhecer autoTidade para que 
a sua 'Simples declaração dispensasse a apresentação ao Congresso Na-
cional das provas que elle tinha examina·do. 

~ão nos vêm estas provas, uma só destas provas não nos é re-
mettlda, a todas ellas o Governo substitue a declaração de dous offi-
-?i-aes superiores e nós temos de exercer a nossa autorida{!e de juizes, 
JUrando sobre o cópo das espadas desses officiaes.. 

Acompanhemos agora, •Sr. Presidente, uma a uma as duas cópias 
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desses dous relatorio.s. Vejamos como essa autoridade militar exerceu 
a m1ssao que se lhe entregou de reunir essas pr.ova·s, de apurar essas 
investigações. . 

Não vos posso lêr na sua totalidade esses papeis. Tomare1 os 
topicos capitaes por mim indicados, .afim de que possae.s raprooiar nos 
seus traços mais 1-elevantes a inanidade absoluta desse simuJracro de 
documento. 

O primeiro ;reiatorio, depois de esboçar a situação polítiCa enca-
rada á luz da autoridade official, proseguiu nestes teTinos: 

"A situação politica do Ceará facultou pretextos para novas 
investidas, e a intriga, a calumnia e o boato foram postos em campo, 
El á medida que se esforçavam poT attraihir .a execração publica contra 
os homens que tinham as mais graves responsabilida·des, punha em 
destaque com louvores excessivos e apresentava como salvadores da 
Patria aquelles em cujo pre-stigio confiavam para chegarem aos fins 
que claramente visava a revolução. Tudo isto está na consciencia de 
todos e resalta da prova testemunhal collada neste inquel'ito, bem 
como de alguns numeras dos jornaes .a elle appensos." 

Bem vêem O<; nobres Senadores ~que esta autoridade militar, antes 
de qualquer verificação, assentou como base preestabelecida a exis-
tencia de uma conspiração, de uma revolta, de um attenta:do urdido 
contra o Governo, contra .á legalidade. 

Não é o juiz que entra no exame dos factos com animo despl18--
venido, é o instrumento da administração, é o perseguidor official 
com a sua idéa preconcebida na cabeça, procurando, não a verdade, 
não a justiça, ma·s as victimas designadas pelo odio politico á per8C-
guição do Governo. 

(Lendo) : 
" 'A tentativa fra·nca e abe1·ta da perturbação da ordem publica 

na memoravel noite, deiJrou patente ·a inanidade do ~sforço dos agita-
. dores e descontentes e ·a pujante força moral e material de qm~ dispõe 
a autoridade para man-ter a oDdem e mais uma vez salvar a Repu·blica 
de amargas décepções." 

Mas, senhores, si todos os documentos e provas reunidas neste 
inqucrito não servem, segundo a confissão desta autorid!ade insuspeita, 
sinão pa-ra mostrar a pujança invencível da a·dministração, a sua 
força absoluta para debellar qualquer movimento de insurreição con-
tra o Governo, por que estado de sitio? 

O SR. ÂLFREDO ELLIS - Sim. 
O SR. HUY BARBOSA - Oom que fim e.sta medida excepcional, 

si ella só se poderia jlJ,stificar pela fraqueza do Governo, pela neces-
sidade excepcional de uma medida extraordina-ria deante de um movi-
mento que a autoridade com o seu recurso não póde vencer? 

Mas, senhores, affirmando isto, •que é o que nos diz o relatorio 
do General Marques Porto? "Vide depoimento de folhas." Folhas . .. 
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ils. Segue-s~ no tal documento militar, o qixe senhores~ Ao menos o 
numero das folhas? Não. Reticencias. Notem bem os Srs. Senadores. 
Nem, ao menos esta.s .autoridades militares nos dão aqui a honra de 
designar-nos por seus nomes e\Ssa.s testemunhas. De~;>ignal' as testemu-
nhas por seus nomes era ainda muito pouco, seria necessa1·io que 
nós víssemos os depoimentos pâ:ra os poder examinar e · verificar; por-
que a ma teria póde ser alterada pela fórma; porque a escripta póde 
não ser authentica; por,que esses depoimentos podem .ser falsos. 

Mas não .nos mandam .os depoimentos ,; nem em original, nem 
em .cópia, e, tratando das testemunhas, nãJo se nos diz nem mesmo 
como ellas se chamam. 

O SR. ALFREDO ELLrs - E' uma vergonha ! . 
ü SR. LEOPüLDO DE .BULHÕEs - Naturalmente não existem. 
O SR. RuY BARBOSA - Eu asseguro que não existe paiz_, .de ctrrto; 

neste mundo, onde u·m papel dessa ordem não fosse rejeitado ' con;t 
indignação e despreZJo ('apoiado) por uma autoTidade judi,ciaria á 
cuja presença comparecesse. Não ·é só a · insufficiencia da prova, é o 
abuso, é o desprezo pela autoridade a presença de quem se ousa apre-
sentar papeis dessa especie, qualificados como documentos jurídicos. 
. Não faltam juizes nestas cadeiras; agora mesmo ' mais d~ um mé 
.est·á dando a honra de ouvir-me. Duvido que um só :delles, revestidós 
com a toga de Juiz, exercendo funcções de Juiz, não 1,1sasse das me-
dida& legaes contra a1;1.toridade subalterna, que, p'or ignorancia das 
fórmas legaes, se atrevesse a inculcar ao Juiz como provas essas mi.s"e-
raveis creações da fantasia do partidarismo. 

Mas, continúa esse papel: "Os indiciados por esse inqu~rito ~ão 
em numero de onze. A luz da prova testemunhal faz resaltar a" re.spo!l-
sabilidade, que foi pos.sivel apurar, em relação a ca·da um delles .. 'l. · 

· Prova · teste;rnunhal! Mas :não se aP'resenta um começo de prova 
-testemunhal. Onde estão~ 

Eu exhoro a honrada Oommissão de Constituição e Diplomacia! 
Eu e:x:hmo todos os membros do Senado; eu exhoro cada um de meus 
honrados collegas para que me digam onde se diz que se acha nesses 
papeis1 a prova testemunhal. · . 

, Esta prova não existe, não foi apresentada ao Congresso, n6s 
iião a conhecemos nem no <Original, nem por cópia, de modo que p que 
se dá Tealmente é que os autoi'es desses rel.atorios são 0s que conhecem 
da prova testemunhal, são os ·que a julgam, são os que a apuram,. e 
nós usamos apenas da chancella pa'l:a confirmaT com os olhos fe.cha'dos 
a sentença poT elles pronunciada. ' 

O SR. ALFREDO ELLrs - Por essa fórma condemnariam Ohrísto 
de novo. Nó.s ~ que somos os desordeiros. 

O SR. RuY BARBOSA - "O sentimentalismo proprio da. nossa 
raça" · ( continúa a autoridade . militar) "alludida á pTeoccupação de 
não prejudicar a liberdade e os in,teresses alheios" (santa preoccupa-:: 

. ;:: ~ 

!> • 
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Çã~,_ .. si el~a existisse !) " ·do recei~ de ficar ou. de parec~r ;nal di~ndo 
'Ó: que .sabia quando nada denunc10u em occas1ão propna a autondade 
cOlfl_petente, inconendo assim em ·dispositivo regulamentar, tudo isto 
prejud~cou a colheita dessa prova, a unica" (notem bem os honrados 
Sena·dÓres) "a unica que foi possível esmerilhaT, uma vez que as 
provas material e ·documental enm completamente nullas". 

Note bem o homado Vice-Presidente do Senado. A autoridade 
militar confessa aqui solemnemente que a prova material e documen-
tal apurada foi completamente nu1la e que nos resta para julgar 
do assump to senão a prova testemunhal. Mas a prova testemunhal 
não exist-e porque· nós não .a· vemos e o que não se vê, para o Juiz 
não tem existencia legal. Como :ha de o Juiz julgar de prova que não 
viU' ? Mas onde é que vistes isto; mas 'Onde é •que isso nune'a se pra-
ticou? J ulgaT uma autoridade ·sobre provas testemunhaes que ella 
não ouviu produzir e que ella nem sequ-er :vê escriptas? Que especie 
de juiz ou .algoz é o miseravel a quem a coragem, chega para acceit'ar 
como prova'dos factos em apoio dos quaes não se invoca sinão a prova 
testemuníhal, quando a prova testemun'hal é cuidadosamente sonegada 
ao · conhecimento ·do julgador? llfas que nome hei de eu dar a esses 
julgadores, meus caTOs collegas; que nome digno, que nome honrado, 
qíie nome preferível em um Parlamento seria cabível a ju-lgadores 
deante de papeis ·como estes, quando os seus proprios autores nos vêm 
dizer ·- a prova mateúal e documental é absolutamente nulla, 1 só 
existe a pl'Ova testemunhal. Mas a prova testemunhal está commigo, 
não vol-a mostro? 

Que nome digno, limpo, honrado, haviam,os ·de dar a juigadores 
quee acceitassem isso paTa base de uma sentença, isto é, que dissessem 
- a prova existe, quando não via a prova, quando lh'a não mostra-
vam, quando lhe estão occultando. a prova, ·quando a prova unica que 
confessa existir, esta lhe sonegam, lhe escondem, não lhe lJermittem 
enxergai-a? . · 

São, então, Juizes os que assim procedem ou vel'dugos, ou instru-
mentos do poder, ou creaturas que abdicaTam a consciencia para só-
mente servir aos que podem? 

.Continuemos, senhores, acompanhando a cópia do Telatorio do 
inquerito a que diz te1· presidido o General Mai'ques Porto: 

" .])a pTova testemunhal colligem-se indícios vehementes de que 
algo estava prepaTado para perpetuar a ordem pu•blica ll'a noite de 
4 de março ultimo; tomariam por pretexto O$ casos do Ceará - e 
a apresentação de moções rubras, os ·discuTsos violentos, os· apartes 
vehementes de incitação á indisciplina fariam .o resto." 

Ora bem. Da prova testemunhal colligem-$e indícios vehementes . .. 
de que? 

~e qu-e "algo" estava preparado para perturbar a ordem publica 
na n01te de 4 de maTço. 
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Ora, xealmente é uma caçoada formular accU'saçõ.es desta gravi-
dade debaixo de fórma tão 1·idicula. Mas não encontrou a autoridade 
preposta a este inqueríto, para :dal' tom e força á~ !n·.avas por ella 
colligida·s, nenhuma palavxa na hngua que usamos smao a desse mys-
terioso "alg.o" semi-archaico, ·de alcance indefinido, e cuja expressão 
tanto se póde ~branger ao mU'ito co:mo ao pouco, a tudo como a nada. 

"Algo"! 
Algo apuTou-se que algo estava preparado para pertm·bar a ordem 

publica na noite de 4 de março. 
Senhores, começa aqui o relatol'Ío· a tratar da sessão do Club 

Militar, ponto de que me occuparei mais de espaço, quando tratar 
da analyse dos factos . Por agora apreciarei unicamente os chamados 
documentos officiaes. Depois de fallar da .sessão do Olub, diz esta 
autoridade: " ·que eram sedicio·sas as intenções do· grupo que pre-
teD'dia apoderar-se da ·direcção dia sessão do Club, na esperada au-
sencia da sua directoria, não resta duvida; as testemunhas ·de fls. 26 v .. 
e 32 declaram de modo peremptorio e positivo que ouviram á porta 
do Olub ·o proprio Marechal Menna Barreto, o chefe visível daquillO> 
tudo, ·dizer que naqu'ella noite o Club manter-se-hia em sessão pel'-
manente até ·que o Governo resolvesse a situação anarchica em que 
tinha collocado D paiz". 

Neste ponto, l'efere .a autor do l'elatorio ás testemunh'as de 
fls . 26 v. e 32 . 

Poderá a homada Commissão .de Constituição e Diplomacia mos-
trar os depoimentos destas testemunhas de fls . 26 e 32? :Saberá a 
homada Commissão de Constituição e Diplom,acia, ao menos, comO> 
se chamam estas testemU'nhas? Poderá informa·r-me a honrada Com-
missão ·de ConstituiÇão e Diplomacia, ao menos, que especie- de teste-
munhas são estas, dizer seus costumes, da sua indepedencia, da sua 
veracidade, da sua credibilidade? Disporá a honrada Commissão de 
Constituição e Diplomacia de ·qualquer elemento para poder informar 
ao <Senado sobre a moralidade destas testemunhas, a confiança de que 
são dignas, o medito que lhes poderemos attribuir? (Pwu.sa.) 

Na da ! A honrada Commissão de Constituição e Diplomacia . . . 
O SR. ALFREDO ELLIS - E' muda. 
O SR. RuY BARBOSA - .. . não póde respondex porque a hom·ada 

Commissão nã-o póde faltar á verdade. A homada Oommissão de· 
Constituição e Diplomacia não póde affirmar qU'e existe o inexis-
tente. Si dissesse que conhece as testemunhas, teria de nol-as apre--
sen~ar; si dissesse que lhes sabe, o nome, teria de nol-os declinar; si-
affn m'asse que são honradas e que, pela sua moralidade, merecem 
a. nossa confia~ça, teria de allegai' as condições pelas quaes as julga 
dignas de credito e merecedpras de fé. 

Não conhe-ce, portanto, a Commissão nenhuma dessas testemU'-
nhas, as testemunhas sobre as quaes se baseou o Governo para .affirmar 
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que o General Teformado Menna Barreto, á frente de uma cafila de des-
ordeiros e conspira·dores, pretendia alterar a ordem publica para se so-
brepôr ao Governo do paiz, estabelecendo a .clilcta,dura .da sua pessoa. 
Não ha nada paTa justificar esta infoTmação, ·aqui categoricamente 
affirmada. Nada senão a Tesultante .do silencio da propria autoridade 
inquiridora, se não a confissão material de ·que não ·sabe nada, de que 
as testemunhas tão pouca confiança merecem, que o Governo não tem 
coragem de .confiai-as ao Co~gresso, e a 11-ós .envia, em vez de depoi-
mentos, os numeros das folhas ·dos autos em que ellas depuzeram, 
sem que possamà.s buscar es.ses ·auto·s, examinar essas folhas, nem pOl' 
co.nseguinte, conhecer o que nellas se escreve. · 

Prosegue o Telatorio, senhOTes: 
. "Accla.mado o Marechal Teformado ·Menna Barreto, pelo · Coronel 

Coriolano .de Canalho, para presidir a Teunião (depoimento fls. 3 
veTso e outras) . . . " 

Recahimos na mesma falha. Depoimento de quem? Qu-aes são 
as testemunhas em cujos depoimentos_ nos havemos ·de estribar paTa 
saber se, com effeito, o Sr. Coronel Coriolano de GaTvalho praticou 
os actos que 31qui lhe são attúbuidos? 

"Entretanto, não conseguiu aprDpriar-se da presidencia poT ter 
sido impedido por elementos energicos e bem orientados que alli se 
achavam." 

De modo que nem si·quer esse · acto, ahás sem al cance na occasião, 
púderam Tealizar os perturbadores ela ordem, n.em siquer assentar 
materialmente na cadeira da p1;esidencia d>o Olub o marechal indi-
gitado entre elles como chefe do futuro Governo, o dictadqr escolhido 
no plano dos conspiradoTes. 

Mas, senhol'es, se .realmente no proprio seio do Club houve esse 
elemento bem ol'Íentaclo, graças ao qual alli mesmo a desordem não 
se pôde oonsummar, por.que, para que este estado· de sitio, ha tanto.s 
mezes já curtido por esta 'Capital e outros pontos do terTitoTio do 
Brazil? Por ·que esse estado de sitio, ·que agora se nos ameaça ainda 
c'om a perspectiva imminente de ser prorogado por mais cinco mezes? 

Segue-se aqui, senhores, uma longa enumeração de factos, de 
circumstancias todas ellas autoriza.das assim : "Depoimento a folhas 
16 verso"; testemunha a folhas 27 ; testemunhas a folhas : 29 ; teste-
munhas a folhas 34 verso; testem~mhas fi~aclas a folhas 34 verso." 

11oda:s estas testemu1lhas, c1tadas mnco vezes, quem são ellas, 
Srs. 1SenadoTes? Quem são estas testemunhas cinco vezes invocadas no 
l'eloatorio do General MaTques Porto? Como se baseou nas affirma-· 
ções e nas accusações por ellas· articuladas contra os militares e civis, 
aqui denunciados como conspirado.res e desordeiros? A honrada Com-
missão não as conhece; a Camara dos Deputados não as viu, nqs não 
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as podemos ver, porque os seus depoimentos se acham aferrolhados 
a sete sellos nos archivos do Ministerio da Gueua, ou no gabinete 
do Sr. Presidente da .Republica. 

Estas testemunhas, para o Congresso que tem de julgar do pro-
cesso, são, portanto, não existentes. E' isto o que qu:alquer tribunal 
'do mundo, o menos elevado, o menos digno, o menos in:dependente, 
·respondeTia e decidiria em face de uma especiel como esta. 

Não vemos depoimentos, não conhecemos- nem os nomes -das teste-
munhas, logo a prova testemunhal sobre a qual se pretende que pro-
nunciemos a sentença não existe. 

Voltem os autos a quem de direito para que venham com depoi-
mentos das testemu:nhas· allegadas. Mas não, o Juiz recon:hecendo que 
as testemunhas· não existem, porque destas se não lhe deu conheá-
mento, o Juiz pronuncia sentença, como . se estas existissem, como se 
tivesse tido os documentos deante dos olhos, como· se conhecesse esse:: 
documentos, c-omo se soubesse de que categoria são estes documentos. 

Mas que juizes somos nós, Srs. Senadores? Que juizes som, os nós, 
que e•qpecie de toga e.sta que nós vestimos? E' a toga esfanapada, enla-
meada pelo desprezo e indignação de todos os caracteres, toga que 
se arrasta na lama, toga que ha de ser vilipendiada, toga sobre a qual 
o paiz h a de cuspir o seu desprezo, porque não é toga de Juiz, mas 
a tanga do. carrasco. 

Os SRs. Ar"FREDo 'ELLIS E RIBEIRO Go~ÇALVES - Muito bem. 
O SR. RuY BARBOSA - Juizes máos, ju:izes fracos, juizes corm-

ptos, juizes prevaricadores em toda a parte os h a; em toda a parte 
se vê em maior · ou menor numero, em mais alto· ou menos eleva·do 
gráo, mas juizes que abertamente·, deante de um processo de folhas, 
deante de actos sem proVlas, -deante de depoimentos sem testemunhas, 
deante de testemunhas ·sem nomes, procedem como se as provas exis-
tissem e condemnam como si a condemnação se tivesse provado; juizes 
dessa m·dem não existiram senão entre aqU'elles que preg·aram o 
Ohristo em uma cmz sobre o Cal.vario, entre dons ladrões. E é essa 
a especie de juiz a que querem que o ·Congresso N acionai se reduza 

Mas, senhores, quem é então que pugna pelos v-ossos interesses, 
pelos interesses ·desta Casa, pelos verdadeiros interesses da assembléa 
a que nós todos pertencemos? Aquelles que vos querem arrastar a 

· uma sentença, polluida, infamada e maldita como esta que ora vos 
pretendem, ou -o que vos está mostrando a cilada, a ratoeira, a arma-
dilha que preparam á vossa autoridade e á vossa honra? Quem é então 
o defensor da; honra do Congresso, da sua autorida·de? Esses ou nós 
que nos oppomos á approvação do estado de sitio, os que· nos oppomos 
a que vós subscrevaes ·com os v-ossos votos essa indignidade ess:r 
poroaria? ' . 

Os SRs. ALFREDO ELLis E RIBEIRO GoNÇALVEs - Muito bem. . , 
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O SR. RuY BARBOSA - Prosigamos, senhores. Continúa a auto-
rida·de militar: 

"Mas a simples enunciação dos nomes acima, inimigos declara-
dos da situaç'ão actual, des.ses que não guardam conveniencias, nem 
.recato de linguagem em qualquer logar que se encontrem, traz ao espi-
xito mais desprevenido a convicção firme de que estavam alli man-
commnna·dos, eom fins inconfessaveis e dispo.stos á exaltação ... " 

Aqu-i, senhores, a prova por .confissão abel'ta, franquissima, abso-
-luta, da autorid-ade inquiTidora, .se reduz a isso, á menção dos nomes 
' dos accuswdos. A simples menção desses nomes, dos nomes de.sses· ini-
migos do Governo, }Jrova que esses homens são culpados. Entre a fun-
cção deste inquiridor e a do mais honendo ver.dugo dos tempos inqui• 
sitoriaes, que dif.ferença me podem mostrar os Srs. Senadores? ! 

>Não ha um paiz civilizado no mundo, omle se diga que a .simples 
enunciação do nome de um inimigo do Governo bas.ta para que o ini-
migo a que esse nome pertence se considere culpado, e não haja mistér 
de mais prova nenhuma! (Apo~cLdos.) 

Mas, Sr. Presidente, neste mundo, entre as mais rebaixadas Repu-
blicas da America ·Central, haverá algu:ma autoridade que se atreva _a 
dizer barbaridade tamanha? E, poder-se-hia descobrir, para caracte-
rizar a absoluta incapacidade moral de uma autoridade, nada mais 
forte, nada mais decisivo do que essa blasphemia monstruosa? 

Estes argumentos são .os mesmos com que, durante a revolução 
franceza, se fizeram .as carnificinas de setembro ( apfciWJdos), essas car-
nificinas, que, depois, levaram ao cadafalso os que assim argumen.-
tav.am; esses ·são os argumentos que custaram a Marat a experiencia 
do punhal ·de :Oarlota Corday; 'que levaram á guilhotina Danton e 
Robespierre. Essé' é o argumento que sacrifica ao odio político o di-
reito de seus antagonistas ·de mas:horca, argrrniento da dicta·dura, em-
bru:tecida, argumento de Rosas e de Francias (.apoiados), é o mais 
vil dos argumentos da força, invocados á fa.ce do Congresso, por auto-
ridade subalterna. (Apoilados.) 

Miseravel situação de paiz em que isso se apresenta, como base 
jurídica para· -servir a uma sentença das Oamaras Legislativas. Nós 
somo.s os legisladores; nós fazemos a lei; nós temos a nossa autori-
da:de definida em uma ·Constituicão, onde se enumeram os direitos 
do homem, onde ~ liberdade, a vida, a propriedade estão consagradas 
com altas g·arantias inviolaveis, temos nessa Oonstituição o roteiro 
e as nonna.s para não nos desviarmos no exercício do nosso· mandato 
e esse mandato é para fazer a lei, estabelecer as normas pelas quaes 
a sociedade e o individuo ·devem guiar seus actos; nós, os autore.s da 
lei, somos os primeiros a vicial-a; queremo SI ·dal' normas á JustiÇa e 
abolimos a Justiça; para sua funcção e para desempenhai-a, não con-
servamos os r udimentos mais elementares de J ustica. Condemnamos 
um homem, unicamente porque seu nome é o de un;_ inimigo do Go-
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vemo, emb01·a contra elle o Governo não tenha sido capaz de exhibir 
uma .só prova. A condemnação está na quali-dade unica do adversario 
do Governo. 

E ·que adver.sarios ~! AdveTsarios subtenaneos? Adversarios in-
confessos? Adversarios ·cavilosos? Adversarios refolhados? Não! Adver• 
sarios francos; seus a-dveTsarios na imprensa, na tribuna, nos comi-
cios populares; esses unicamente, porque, nesses tres orgãos da liber-
dade constitucional, exerciam seu direito livremente. Toda a <JTeatuTa 
que entende que este Governo não pl'esta, por isso, unicamente. por 
isso, .$e acha implicitamente condemnada, independentemente de pro-
cesso, independentemente de provas, ' porque, "são adversaTios _çlo 
GoveTno". · 

Não .se pTecisa de mais. Eis a doutrina constitucional deste estado 
de sitio ! Esse é o systema de Governo, que nos rege ! Ei,s a situação 
a. cujo-s erros nós vamos sacl'ificar nossa honra de membTos desta 
Assembléa; vamos sacrificar nossas consciencia-s, nossa reputação e 
nosso futmo! ('Apoíados.) · 

Entre esses adver,sarios -do Govemo me cabe - em toda a 'minha 
carreira política, não ha nada que mais grato me seja - um logar 
bem conhecido, bem visível, :hem assignala-do, e,, porque o sou e porque 
nunca trepidei em assumir a minha posição nesse logaT e porque 
nunca ·baixei minha ca·beça ás miseraveis imposições da força, que 
quer a-bsorver este paiz, E' natural que me tocasse tambem nesta lista 
'Cle mentira-s e proscripções o quinhão -ela calumnia, que deve ser a unica 
l'ecompeJ1sa e a unica eondecoraçáo -dos homens de• bem no regi'm.en 
que aboliu as honras e os títulos de nobreza. 

Vêde, .Srs. Senadores, o meu logar. Começa a ser -designado pelo 
pTimei-ro inquisidor (inquiridor disse eu até agora, inquisi-dor é o 
nome proprio) o meu logar comec,ta a ser desi-gnado pelo primeiro 
inquisidor nestas palaVTas: , 

"A testemunha a fls . . 41 verso (esta testemunha chama-se fls. 41 
verso; é claro, poTque se os autos estivessem diante de nós não se 
prec~sm·ia no inquerito mais -elo ·que alluclir ás testemunhas pelo nu-" 
mero elas folhas elos autos; mas desde .que os autos nos são sonegados, 
desde que não nos apresentam os autos, e nos faliam a nó.s das test~
mun'has pelos numeros . das suas folhas, -os numeros das folhas sã~ 
então o· nome das testemunhas). . - -

O Sr. fls. 41 verso depoz a meu Tespeito o seg11inte: "affinna ter 
ouvido dizer, que ahás· j•á consta- deste relatorio, que era intenção doà 
que queriam apoderar-.se da sessão do .Club manter'-se em caracter per-
manente, constituindo -depois uma junta revolucionaria de- que faziam 
pa1·te Menna Bal'l'eto, Ruy Barbosa e outro cujo nome não foi cit rudo, 
afim de constituirem um triumvirato. 

Ora, chegou afinal a minha vez nessa liquidação. Com que então 
era eu um dos membro-S" do tal triumvirato .. . 
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·· O Sn. ALFREPÓ ELus - E V. Ex. nada sabia. 
O ,Sn, RuY BARBOSA· - . .. em relação ao qual, apezar de todas 

as suas pesquizas, a policia militaT, como a policia -civil, não chega-
ram sinão a .apurar dous nom,es - o 1]leU e o do Marechal Menna 
Bar:r·eto. 

Nem por i sso, IS'r. ·Presidente, o triumvirato ficou per tm·bado. 
O triumvirato continuou, a ,sel-o e a Tesp.onsabilidade tocante ás tres 
pessoa~ se conoentrou assim e unicamente nestas duas miseraveis pes-
soa.';, -ás quaes não valeu uma protecção qualquer para que os seus 
nomes ficassem tão .conhecidos como o do terceiro triumviro. 

cAqui começa, ST. Presidente, uma cobardia das mais Tasteiras, 
o nome do teTceiro triumviro foi apontado por toda a parte; os1 jor-
naes de S. Paulo o publicaram. Mas o.s advoga.dos e agentes adminis-
trativos, por cuja conta correu a manipulação desta tramoia, não 
ousar-am ch<egnr até -o .Supremo Tribunal Federal para macular com 
a calumnia, como macularam a mim e ao ~1arechal Menna Barreto, 
ex-Ministro da Guerra, a um membTo daquelle supremo areopago. Mas 
todos ficaram conhecendo onde a miseria política desta época pl'etendia 
ir bater. 

Eu quero completar a prova do inquerito a meu· respeito, ·para lhe 
dar em seguida a devida re-sposta. · 

:0 meu nome, Srs. Senadores, .apparece depois ainda pQ_r duas 
yeze.s nesses papeis. Haveis de me permittir que interrompa a ordem 
de analyse a que ia procedendo, paTa liquidar immediatamente -o inci-
dente .Telativo á minha pessoa. 

O documento n. 3, cópia tambem do relatoTÍo annexo ao inque-
rito policial sobre os acontecimentos que determinaram o esta·do de 
sitio, diz a meu Tespeito : 

''Faziam-se paTa cumprimento da obra secreta Teuniões em diffe-
rentes lagares : escriptorio do Senador Ruy Barbosa, á rua da Assem-
bl~a, redacções da E'poc,a, do Imparcial e Ultima Hora, no Club Civil 
B1·azileiro e em um -sohra.do da .rua do P asseio , por cima de uma phar-
macia, onde o Dr. Caio Tecebia inferiores -do E xe.r.cito e operarias. 
(V. fls . 21, 29 v, 31 v., 32 v., 35, 38 . .. até final.) E·ssas reuniões 

eram revoluciouaTÍas - asseguTam todos os depoentes, maximé os de 
fl_s. 31, 39 e 49, que é aposentado, e commerciantes, não podem ser 
marcados de suspeição."· 
· D,epois ainda, a meu Tespei to, .se diz: 

"O movimento tinha chefe. To-dos os testemunhos -o affiTmam, 
indi·cando iwmediatamente os seus nomes com uma uniformidade per.: 
fei~a: Marechal Menna Barreto, Generaes Osorio de Paiva, Thauma-
turgo de Az~vedo e Seba:stião Bandeira; 'Senador Ruy Barbosa, Depu-
tados Irineu Machado, Pedro Moacyr e Mamico •de L aceTda, Pinto 
da Rocha, Caio Monteiro de Barros, Accacio de Lannes, Campos de Me-
deiros, Francisco Velloso, V. Piragibe, Macedo Soares e redact01·es da 



A Noite e Ultirr!la Ho11a. Essa.s pessoas, segundo os autos, concertavam 
planos revolucionarias para deposição dJo Govern.o, em reuniões con-
tinuas, principalmente depois do motivo - CeaTá - quando se pro-
vocou a assembléa do Club :Militar." 

Ora, Srs. Senadores, quasi todos estes indigitados como chefes 
da cele·bTe conspiração já tiveram: ensejo de responder ás increpações 
de que são ,alvos. 

Resta-me a mim desempenhar-me agora dessa necessidade abor-
Tecida e revoltante, de me justificar, como um accusado, perante 
aquelles 'de quem só me assiste o .direito de ser a:ccusador e juiz. 

O SR. ALFREDO ELLIS - Muito bem! 
O ·SR. RuY BARBOSA- Miseravel política a que rebaixa os homens 

publicas a instrumentos de uma detTação consciente contra os seus 
antagonistas ! 

Política rebaixada e infame, cuja indignidade ousa viT affrontar 
no seio do Congresso N acionai os nomes mais rodeados por elle até hoje 
de seu respeito, ainda qu·an'do ,seus inimigos. (Apoiados.) Foi preciJ?o 
que eu tivesse atrave~?sado 24 annos deste regimen, lutando todos os 
dias por elle, com sa.crifi.cio continuo da ;minha vida, com desprezo 
dos meus interesses, com indifferença a to·das as seducções da ambição; 
foi preciso que eu tivesse medido a minha carreira a passos contados 
incessantemente por amarguras de todo o genero e trabalhos de todo 
o valor; foi preciso que eu: me tivesse recommenda:do ao.s meus adver-
sariós como amigo invariavel da Lei, da Justiça, ·como adversario 
iTreductivel dos movimentos revolucionaúos; foi preciso que eu VÍt;lSSe 
desmascarar uma a uma todas as accusações que neste genero sobTe 
mim têm Tecahido até ·hoje ; foi preciso ·que com a lenta e-levação do 
meu: nome, pelo trabalho, pela abnegação e pela honra, eu me tivesse 
mantido neste posto e aqui, fóra daqui, tivesse grangeado, a par do 
meu nome, um nome tambem honrado para a minha te na .. . 

O SR. AiFREDo ELLIS - Muito bem. 
O SR. RuY BARBOSA -- ... foi preciso que eu tivesse merecido 

ser no estrangeiro a expmssão de um estado moral, em que o nome 
do Brazil foi dignificado; foi preciso que os meus adversarios de hoje 
me tivessem corrhecido antes na maior ·das intimidades e que esta 
intimidade os tivesse ensinado a me respeitar; foi preciso que deste 
modo eu tivesse chegado até hoje a esta posição nada invejavel, para que . 
qualquer galopim do arbitrio do Governo (.apoiados) tivesse a liber-
dade insolita ·de me .atirar ás faces o nome de criminoso, sem que 
siquer o Congresso me dê os meios para eu· me desaffrontar, a mim 
e a elle, deste labéo revoltante. C.M.uiJto bem. Apdiad.os.) Quando um 
dia, em um incidente celebre, que o nobre Presidente do Senado cr,_tol 
Tazão .quiz apagar dos An.nae~ ·desta ·Casa, um dos membros desta 
As.sembléa se animou a me affTontar com esta increpação, respondi-lhe 
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ao pé da lettra, com o vigor e a dignidade que são do meu habito 
e que a occasião me impunha. 

Dalli, de uma das .cadeiras ·do outro la·do, por um represcntantê 
do Estado do Amazonas, parente no gráo mais intimo do Chefe do 
Execu:tivo, se disse n~sta Casa a mim, face a. face, com a abolição'\ 
até das fórmulas ·do res-peito e da. cortezia parlamentar a.s mais ordi-
narias, as mais elementares, as mais u,suaes, se me disse a mim, rosto 
a ros·to: "foi por causa do ·senhor que se decretou o estado de sitio, 
o senhor é o chefe da conspiração. - Disse-lhe eu, então: pois eu 
exijo que o :Puder E xecutivo remetta ao . Senrudo ·as provas que indu-
zem o meu nome, . porque, s-ejam ellas quaes forem, por menores que 
sejam, .consideraveis ou ·des·preziveis, eu .. virei plei tear desta tribuna 
a outorga da licença para qu:e abra no,s tribunaes o meu processo. 
Quero responder perante Juizes do meu paiz á accusação irrogad:t pelo 
Governo do Mare-chal H ermes de ter chefiado a conspiração explorada 
pela sua gente, para manter o paiz, durante oito mezes, debaixo deste 
regimen de ferro . Quero responder perante o Tribunal, quero desaf-
frontar-me, quero confundir a calumnia; venham as pl'Ovas. 

" •Não, replicou S. Ex., que provas? As provas estão com o senhor 
mesmo. (Risos. ) O senhor era muito fino para as deixar escapar." 

E estas ·cousas se dis.seram no Senado da Republica, e essas 60usas 
significavam aquillo que es.tes- papeis sujissimos hoje consignam a 
meu respeito : a mesma theoria: não h a mistér de provas, não ha 
provas, mas o •Sr. 1Semudor é o chefe da conspiração; não ha provas 
porqu-e o senhor as g·uarda. 

De modo que, · sem provas o Governo da Republica Brazileira 
ous-a vir dentro do recinto do Senado accusar de .conspirador a um 
Senador da Republica:, a um dos furrdadores da Republica, ao princi-
pal autor •da sua Constituição, a um velho liberal, a um homem de 
uma vida política sem mancha, a um republicano dos que &e não 
vendem, ·dos que não têm opinião feita nos halcões do The.souro . .. 

Os Sns. ·ALFREDO ELLIS, RrnErn:o, GoNÇALVES E LEOPOLDO DE 
BuLHÕEs - 11t(uito bem. 

O SR. RuY BARBOSA ~ . . . dos que não solicitam negocias das 
s-ecretarias, a um homem ·destes, o Chefe do Poder Execu:tivo, dentro 
do recinto do Senado, vem atirar o labéo de conspirador e desordeiro; 
e quando se pedem as provas da sua .criminalidade, lhe mandam res-
ponder pelo sogro : as provas estão em sua casa; muito fino era o 
senhor para as deixar cahir nas mãos ela Justiça. 

Mas, senhores, quando essas cousas se souberem no estrangeiro, 
não seremos mais nem o paiz das fabulas, nem um paiz dos éaucans, 
nem o paiz das operetas ; seremos um paiz &em nome no rói .das 
causas ... 

O SR. ALFREDO ELLrs - Um manicomio. 
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O .SR. RuY BARBOSA - ... um manicomio de cxeaturas sem clas-
sificação na ordem da zoologia moral. 

O .SR. ALFREDO ELLIS - .A. cellula da intelligencia· já está obl~ 
terada. 

O SR. RuY B&RBOSA - Eu, porém, Srs. Senadores, não me con-
formo com os decretos .da calumnia, venham elles do genro, do sogro, 
do pae, do fi lho ou de quem quer que seja; aos· decretos da calumnia 
não me submetto. 

·Declaro solemnemente que é uma miseria, é uma invenção, é uma 
infamia. Declaxo ainda •que dess·a infa~nia são conscientes aquelles 
que m'a ·arrogam . '1\.ffirmo e sustento · que não ha nesta Dasa um 
homem ·de bem em cuja consciencia ·dure por um momento a hypo-
these de que eu mereça .as vis imputações destes papeis .sorclidos. Mas 
eu fazendo esta declaração com a maior solemnida·de, com energia 
de que sou capaz, com ella:s me não contento, 

Eu reclamo, eu provoco, eu exijo que o Governo envie ao Oon-
gr~sso N acionai as pxovas ·de qualquer participaç!io minha na conspi-
ração ·de que tratam os papeis do Governo. 

Toda a gente sabe que conspiração não houve nenhuma, que não 
se trata sinão de uma daquellas conspirações facilmente fabricadas 
nas •Secretarias ·de Estado, a que se referiu em 1892, nesta Oasa, o 
Sr. Amaro Cavalcanti. Todos sabem que esta conspiração é uma brça . 
.A. analyse da prova a que me tenho ele entregar, na continuação do 
meu discurso·, o demonstrará exuberantemente, ma , ainda assim, 
exijo, provoco o Poder Executiw·, faço questão com o Presidente da 
Republica, com os Srs. Senadores, pelo meu desaggravo. 

Não cabe a VV. EEx. o direito de me tolherem a minha ddesa. 
Si ha provas, que venham ellas a este plenario. Não teem os nobres 
Senadores o ·diTeito de me condemnar .sem dellas ter conhecimento. 

Aqui diz-se ( I/'I'IXJstr.ando) que no meu escriptorio se celebxavam 
sessões e que estas eram secretas. Mentira ! Rementira ! Mentira e re-
mentira destes miseraveis, Srs. Senadores. O meu escriptorio é um 
andar aberto, occupado .por diversos· compartimentos, onde varios 
a-dvoga-dos se entregam aos seus trabal'hos· .Profissionaes. Esses com-
partimentos não .se separam senão por biombos a pouco. mais da altura 
de um homem. Na-ela em um só delles se póde dizer sem que nos outros 
seja ouvido. 

No meu escriptorio nunca ·se celebraram reuniões ·de especie al· 
guma, sinão as do ·directorio do PaTÜdo Liberal, a que estavam pre-
sentes uns poucos de honrado.s membros desta Oa.sa : o nobre •Senador 
Alfredo EUis, o nobre Senador Leopoldo ele Bulhões, o nobre Sena-dor 
Moniz Freire, e da Oamara dos ·Deputados, muitos· dos seu-s membros, 
e fóra da Oamara, homens eminentes que pertenciam a este partido, 
incapazes todos elles ·de se envolverem em movimentos lou·cos e ridí-
culos como os creados pela fantasia desses monopoliza-dores. 
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Nem uma só vez nos reunimos para cogita1· 'de cousa alguma 
sinão da organização desse paTtido onde me t inham dado immereci-
damente honroso logar de chefe e de cujos interesses eu era, portanto, 
obrigado a me occ.upar. 

A minha casa de ·moTada, então, á praia do ATpoador, em Ipa-
nema, que o honrado Presidente desta Casa conhece mel'hor do que 
e!ll, uma casa aberta por todos os la·dos, sem guardas nem defesa; 
onde todo o mundo se admirava de que eu - nessa época de ·agitações 
e de violencias policiaes - fosse residir sem guar-da absolutamente 
nenhuma ____:_ porque nunca me coube o privilegio de te1· minha porta 
defendida por guardas policiaes OU' secretas. 

Conheço essa .gente, quando me r onda a porta ou a pessoa, como 
espiões ou delatores, incumbidos pela suspeita policial de me vigiar, 
de seguir os meus passos. 

Mas os meus passos não merecem ·do Governo o sacrificio do 
· dinheiro que se dispende com ess-as pobres creaturas, a quem se dá o 

pão em troca da profissão miseravel de calumniadores - porque 
meus passos são inva:riaveis. 

Não saio da minha casa sem a companhia de um filho ou de dous 
ou tres amigos - membros de minha familia ou pessoas das mais 
conhecidas na sociedade. Minha vida é monotonamente a mesma : todos 
os dias é uma vida de traball:Ío incessante; só saio de minha casa 
para ir ás livrarias, qU'e frequento, a meu escriptorio e ao gabinete 
onde escrevo. Entre os e~altados - como sempre os ha, em todos os 
partidos - entr'B os exaltados, no circulo de correligionarios meus,, · 
sempre foi moeda cor rente a minha opinião contraria a tcielos os movi-
mentos r evolucitlnarios. Si pelo espirito ele algum delles p6de ter pas-
sa:do a lembrança, o pensamento ele tramar uma Tevolução para me 

• collocar a mim ou a algum amigo meu no Governo, de antemão sabia 
a minha opposiçãõ irreductivel a todos os actos dessa natureza. 

Nunca tive que guardar mysterios a esse respeito. Nunca occultei 
meus desejos de ver meu paiz levantar-se paTa conquistar seus direi-
tos;- mas nunca ninguem me viu confundir um movimento nacional 
- em que não penso sinão como em um sonho remoto de nossas espe-
ranças, com a tTama orelinar.ia ·de pertiTrbadores soezes ela ordem, insu-
flados por ambições rasteiras de .elominio ou por interesse pessoal. 

Ninguem, se commigo trata, se commigo priva, póde acreditar que , 
eu tive, nunca, até hoje, a ambição de ser candidato ·á Presidencia da 
Republica, senão - como tantas vezes tenho dito - no caracter de 
candidato da derrota. Conhecia préviamente a sorte de minha candi-
datura; annui unicamente a que meu nome servisse a' meus amigos e 
correligionario.s, no paiz, como a expressão de um movimento legi-
timo em ·que todos se empenhavam contra a situação militar incipiente. 
Todos sabem de que modo fui candidato á Presidencia da Republica, · 
para attender a convites instantes do E stado de S. Pau1o. . . · , 
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.Os .SRs .. ALFREDO· ELLIS E AnoLPno GoRDO - Apoiado. 
O SR. RuY BARBOSA - . .. e não por convite insistente do Estado 

de S. Paulo a que me não submetti .sinão sabendo o sacxificio que 
me impunha; sacl'ifica:do como fui, resignei-me promptamente á minha 
situação, desenganando logo, ·desde os primeiros momentos, aquelles 
que pretendiam buscar recursos de resistencia nos tribunaes contra a 
scisão do •Congresso N a·cional, que reconheceu como eleito Pxesidente 
ela Repu·blica o Marechal Hermes. 

Mais tHcle, segunda vez apresentado candidato pela opinião libe-
ral, abri mão da minha candidatura, apenas a.s circumstancias nacio-
n.aes me convenceram ele que o patriotismo, de que o amor ela ordem 
publica, de que a inutilidade evidente dos esforços empenhados nesta . 
luta me aconselhavam . a desistencia immediata. Fil-a sem segunda 
tenção, sem pen.samento ·reservado. 

Não me renunciei nunca ao meu direito ·de combater a· situação 
actual, mas combati-a sempre com os recursos da legalidade, na tri-
buna do Parlamento, na tribuna da: imprensa, nos tribunaes de Jus-
tiça, com as armas da lei, com as armas da publicidade, com os recursos 
de que, em toda á partB lap.çam mãos os inimigos da desordem, e os 
sustentador~s ·da autoridade nos paizes bem constituídos. 

Oomo Tecompensa de tudo isso me atira o Marechal Hermes, no 
fim do seu · governo, o grosseiro insulto que as paginas desse inquerito 
exprimem. Bem sei éu, bem sei eu que esse insulto não me alcança. 
Bem .sei eu que a mão elo poder é muito baixa para me enxovalhar o) 

rosto com o açoite dessa calumnià.. Si a elle me opponho é porque,. 
nem de longe mesmo, o admitto, é porque quero defender a minha 
reputação de homem publico, de liberal e de amigo da lei, que defen-· 
del-a-hei a todo transe como um bem precioso, conquistado a poder 
de dezenas de annos, de lutas incessantes. 

No meio dessas lutas, Sr. Presidente, meu norte foi sempre a 
Ju.stiça. Nunca vi opprimidos os meus adversa]:ios que me não incli-
nasse para elles. Alguns dos que aqui, neste momento, estão presentes 
tiveram occasião ·de experimentar amargamente a calumnia política 
em outros tempos, mas nenhum nessas épocas me havia de ter encon-
trado collaborando com aquelles que lhes irrogavam essas increpações 
offensivas. 

Em 1892, em 1895, em 1898, em 1905, em todas as crises políticas 
do regimen republicano tenho estado sempre ao lado dos meus adver-
sarios, toda vez que contra os .seus direitos se procura attentar com 
as armas arbitrarias do poder. 

Nunca me prestei .a instmmento do Governo, que apoiava contra 
a rep11tação 'de meus antagonistas; nunca perdi occasião de mostrar 
a estes, que considerava o direito delles como a condição do meu pro-
prio direito. Entre aqU'elles por quem, em 1892, dirigi ao Supremo 
Tribunal FedeTal, contra o estado de sitio ele 10 ele abril, a primeira 
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peti-ção de lwb&as-.dorpu.s, entre os cincoenta e tantos cidadãos el!-vol-
vidos na rêde .do arbítrio official pelo acto do Marechal Floriano, 
abundavam adversarios meus, pessoas ·de ·que me separavam profundos 
resentimentos, de quem me seria conveniente aproveitar a occasião 
para tomar a comm.oda reforiDa pela mão do poder daqll'elle tempo. 
bispuz-me, porém, Sr. Presidente, a valer princÍp!!.l;m.ente áquelles 
com .quem eu não tinha nenhuma co-responsabilidade naquelle mo-
mento e com muitos dos quaes eu teria interesse de .desforras e vin-
ganças pessoaes, indispondo-me, por isso, com os meus amigos. 

Em 189'7, em 1898, dei ao Governo do Sr. Prudente de Moraes, 
nesta .Casa, o meu voto pelo estado de sitio, mas 1·ecusei o meu apoio 
ao acto que exorbital'a dessa; manifestação 1·igolrosamente c.ol'l'ecta 
aos meus deveres constitucionaes no Congresso republicano·. 

Quando me foram buscar em casa para accusador, no Tribunal 
J udic'iario, ·de um antigo companheiro e illustré amigo meu, a quem, se 
p:retendia envolve1· nos factos .de 5 ·de novembro, embora então as 
circumstancias políticas já de ha muito me separassem ·desse velho 
republicano, recusei-me á missão pouco nobre com que me pretendiam 
tentar; e em 1898 fui .daquelles que se dirigiram ao Supremo Tribunal 
Federal para, com uma petição .de h.abeas·-C01'pu.s, ·defender os direitos 
das meus maiores a,dversarios envolvidos nas medi<las do esta·do de sitio, 
que · eU' considerava exorbitante ·dos limites constitucionaes. 

Ao ,Sr. Rodrigues Alves dei ig11almente o meu voto pelo esta'do de 
sitio •que as circumstancias naquella época evidentemente impunham; 
mas apenas me pareceu_ .que as medidas em execução dessa faculdade, 
concedidas ao Governo, excediam más que a ordem publica e o regimen 
constitucional permittiam; fui eu, Srs. Senadores, quem tomou a ini-
ciativa de vir pleitear nesta Casa a amnistia em defesa daquelles com 
os quaes eu não tinha: estaao um só momento e a cuja política eu era 
inteiramente adverso. 

Esta tem sido sempre a minha situação em to·das as épocas do 
regimen 1·epublicano : ao lado da lei, com a lei, e pela lei, com os 
meus adversarios, contra os meus amigos ... 

'I1oda vez que os meus amigos abusavam, eu entendia ·que a Jus-
tiça estava com os meus a.dversarios. Em compensação, Sr. Presidente, 
a.o cabo de todas estas provas de .que no meu coração o culto da Jus-
tiça tem uma veneração mais alta do que todos os interesses políticos, 
o que acho da parte dos meus adversarios é a calumnia política, fria 
e conscie~temente urdida, contra a minha reputação, em obediencia 
·ao.s capnch()s pessoaes de um homem cujas paixões se têm imposto 
á R!3publica, re-duzindo-a á situação de um rebanho aviltado . . -. 

O SR. ALFREDO ELLIS - De es·cravos. 
O SR. RuY BARBOSA - ... para o qual todas as leis desappare-

ceram. 
Nunca i~plorei a clemencia dos meus mimigos, mas tenho, ao 



-465-

menos, direito á sua justiça, á .sua equidarde e ao seu Tespeito. 
- (Apoiados.) . 
· Por mais que valha ü Marechal R eTmes, méra creatura pohtica 
da fantasia de alguns espiTito.s cujo arrependimento bem cedo veiu 
a chegar, por mais que valha o Marechal Hermes, emqrranto GoveTno, 
daqui a cinco mezes não valerá cousa nenhuma ... 

O SR. ALFREDO ELLIS - Muito bem. 
O .SR. RuY BARBOSA- Será o ultimo resto -de um miseran·d'o nau-

fragio, cujos destroços se .reunirão nas praias para .se enterrarem como 
cousa que .a memoria humana deve entregar ao desprezo. e ao esqU;'i-
cimento. 

O SR. PRESIDENTE - Peço licença para ·observar a V. Ex. que a 
hora da sessão está teTminada. 

O SR. RuY BARBOSA - Vou concluir, Sr. Presidente. 
Daqui a cinco mezes, todo esse poder, toda essa influencia, to'da 

essa série ·de adulações terão desapparecido; a: casa desse potenta:do 
actual se achará vasia, não lhe Testarão sinão as lembranças das gene-
Tosidades dos seus dependentes e o anependimento geral dos que colla-
boTaram nesse tl'iste Governo. 

Pela mirrha parte não valho eu nada, mas valho apenas o qrre 
fu.i e o que sou: a consciencia de um homem, com quem todos os 
amigos da Lei e da Justiça sabem onde se irão .encontrar, de ante de 
quaesquer questões graves, -qu:e ;neste paiz se levantem. 

A este regimen não devo cousa ' alguma. Estou nelle hoje onde 
estava no seu começo. 

Senador Teeleito varias vezes pela vonta·d(l espontanea do meu 
Estado, sem que apresentasse ao voto do eleitorado bahiano a minha 
candidatun, aqui me acho ancioso por me vêr livre, quanto antes, 
desse encargo àe responsabilidades e sacrifícios· incessantes. Prescindo 
inteiramente delles, Tenuncio-os de tod·o em todo. Quando os meus 
-conterrane-os quizerem afa.star de mim este calix, Teceberei a sua 
dêTiberação com agradecimentos. Será um ·dos maiores dias da minha 
vida aquelle que me veja definitivamente livre da política, a que não 
devo sinão desillrrsões, c-ontrariedades e perseguições Tepetidas neste 
regimen condemna·do pela inconsciencia e insufficiencia dos seus exe-
cutores. 

Mas, de uma cousa estou certo, Sr. Presidente: é que sahirei della 
acompanhado pela estima dos meus ·concidadãos ... 

Os SRs. RIBEIRO GoNÇALVEs, ALFREDO ELLIS E LEO;POLDO DE 
BuLHÕEs - Apoiado; muito bem. 

O SR. RuY BARBOSA - . .. tendo nelles todos um por um, as tes-
'temunhas •de que através de todas as vicissitudes do regimen republi-
cano, fui sempre ·dedicad·o aos mesmos princípios, oás :m,esmas convi-
cções, ao mesmo idéal. Nunca dirigi uma violencia, nunca apoiei um 
attentado, nunca fui pela força contra o direito, nunca fui pela injus-
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tiça contra a legalidade. Não COJ1Spirei nunca, condenmei as conspira~ 
ções, emb,ora o odio politicd por m.ais de uma vez tentasse nelbs e~vol
ver-me. 

Terminarei a minha vida- ·politica como a comecei, condemnando 
as ~edidas de excepção, oppondo aos actos de arbítrio, pr~ocurando 
ensinar, pelos exemplos da mi:n'ha .vida, aos meus eonterraneos, que a 
Republica não é uma série de fórmula,s,· mas um conjuncto de insti-
tuições, cuja realidade se affinna pela sua sinceridade no respeito á~ 
leis (muito bem) e na obediencia á Justiça. .' 

Vou, portanto, Sr. Presidente, terminar hoje para continuar ama-
nhã o meu discur-so não concluído, na analyse desses papeis e ·desses 
factos, afim .de chegar ao termo da demonstração em qu-e me em_pe-
nhei, convencendo a esta assembléa de que a quer•em arrastar a um 
acto indigno, a uma enormidade monstruosa, a wma abnegação incom-
paravel dos seus direitos, fazendo-a conco.rrer -na approvaçij!o dos actos 
do Governo ,e na prorogação deste esta-do de sitio. 

Espe1:o que o nobre Presidente do Senado me considere inscripto 
·' para continuar amanhã o meu discurso: (J.;Juito bMn~· muito bem. 

Pr;,lm{as nas galeri,as. O oradM é cumpT·imenfudó p.o1· divenos coUeg.as.) 

S·E,S.SÃ O DE 1 7 O E J U N H OI 

O Sr. Ruy Barbosa ·- Sr. P.residente, desde que abri os olhos 
á vida política . e comecei a ouvir fallar em Republica, sempre me 
disseram que a Republica é um Governo da maior publicidade, q:ue a 
Republica é um regimen da mais livre e ampla discussão; mas a RepU'-
blica Brazi~eira, Sr. Presidente, pela alta peTfeição que ella tem al-
cançwdo, chegou-se a estabelecer, pelo contrario, ·que a Republica é um 
regimen inconciliavel com a publicidaçle, que a Republica é U'm Go-
verno incompatível com .a '. discussão. E' o que ainda ignora se accentua, 
Sr. Presidenté, com a circumstancia ·de hontem, em q:ue o meu nome 
foi alvejado na outra ·Casa do Congresso, confo.rme as folhas desta 
manhã, a proposito do meu primeiro discurso ácerca do projecto que 
se debate. ' 

, Alli ,se disse que o Congresso não se reune porque • o Sr:. Ruy Bar-
bosa está no Senado obstruindo a discussão do p.rojecto do sitio. -

Ora, Sr. Presidente, a discussão ·do projecto do sitio abriu-se pre-
cisamente hontem. O meu discurso era o primeiro discurso que sobre 
este assumpto se prõferia. Não obstf!,nte esse discurso, apezar de ser 
o primeiro, e, portanto, até agora, o uniço, e~:a já indigitado como um 
signal de que eu estava nesta Casa obstruindo a discussão. 

Logo todo e qualquer discurso, por mais grave que seja o debate, 
por mais Televante que seja o assumpto, por · mais sé.rio que seja o 
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interesse discutido, todo e qualquer discurso importa, não em começo 
<je discussão mas em obstmcção declarada. Quer dizer, a discussão .está 
abolida, ·de ora em diante só existe no Parlamento Brazileiro obstru-
cção. O primeiro discurso já não é debate, o primeiro discurso já é 
uma t rica obstructora. Estamos, portanto, Sr. Presidente, com a mor-
daça_ na bocca. · · 

Nunca a materia do estado ele sitio assumiu tão grave importancia 
como neste momento, como a respeito deste projecto. 

O SR. PRESIDENTE - Permitta-me V. Ex. Não pensa assim a 
Casa a que tanto honra V. Ex. com a sua presença. 

O SR. RuY BARBOSA - Não pensa a·ssim a Casa nem eu a accusei. 
O :SR. PRESIDENTE - Mas V. Ex. disse que estava com a mordaça 

na bocca. 
O SR. RuY BARBOSA- Perdôe-me. As min:has palavras estão com-

menta·das e explicadas pelo que acabo de dizer. Mordaça considero 
eu a má vonta·de manifestada em proposições como esta que não parte 
da bocca .de um insignificante entre os membros -do Congresso, mas 
de pessoa autorizada pela sua situação, pelo seu nome e pela sua im-
portancia na representação a que pertence. 

Ha . mordaças materiaes, ·que consistem . na recusa materi.';tl da 
palavra e ha mordaças moraes, ·que resultam do meio hostil em que 
se encontra o orador quando percebe que a menor opposição da sua 
parte á ordem de cousas ·dominantes é considerada entre aquelles que 
a apoiam como uma offensa aos principias da ordem e uma ·perturba-
ção á tranquillidade do regimen. 

E' a essa mol'daça que me refiro, tanto mais immerecida, tanto 
mais iniqua, Sr. Presidente, qllanto vontade .nossa era quB ha muito 
as Camaras se houvessem Teunido, e para isso propuzemo~ nós â situa-
Ção . o !!leio facil, tomando nesta Gasa, pelo orgão de um de seu.s mais 
distinctos membros, o nobre rep-resentante de S. Paulo quB senta á 
minha esquei·da, e cujo nome peço licença para declinar, o Sr. Adolphc 
Gordo, o alvitre prompto, simples, curial e irmcusavel de entrarmos 
immediatamente na verificação d'os poderes do Presidente eleito. 

Este alvitre, porém, não o ,quiz o Senado, rejeitando-o quasi 
que unanimemente, sem que com tudo em alguma cousa elle ccntra. 
riasse o Regimento e as praxes desta Casa. Ao contrario, Sr. ·Presi-
dente, o alvitre proposto era dos mais naturaes, dos mais aconselha-
veia e elos mais dignos de applausos·, porque faciJitava a tarefa das 
Camaras L€gislativas, não contrariando o andamento do seu trabalho, 
pelo contrario, accelerando-o, sem nenhum sacrificio da parte de 
nenhum dos membros do Corpo L€gislativo ou das duas Camaras que 
o constituem. 

Alli está o Regimento commum, ahi estão os Regimentos da Ca-
mara e do Senado para nos mostrar quanto facilitaria esta providencia 
si fosse aeloptada, como com, ella se conciliariam to.dos o.s interesSes, sem 



' ' 

468-

dahi de.correr qualquer ento·rpecimento no apdamento necessario dos 
trabalhos quer da,_ Camara qu-er do Senado, ou mesmo das duas Oamaras 
reunidas. 

Ninguem ignora que no · caso ·da apuração das eleições presiden-
ciaes, o seniço do Congresso se 1-eduz a . trabalhos de Oommissões e 
que as sessões .s-e abrem para se fecharem immediatamente, repetin-
do-se todos os dias essa mesma ordem da- dia. Além ·disto o Regimento 
commum não estabelece hora, a não ser quando se' trata das ses·sõea 
solemnes para reuniões do Congresso. Só quando se trata de sessões 
solemnes, determinai elle que ellas se effectuarão á 1 hora da tarde ; 
mas quando é de outras sessões ·que se cogita, como daquella em que 
se vão apmar eleições presidenciaes, o Regimento commum dei.~a ao 
Presidente do Congresso o arbítrio . de eleger a hora mais adequada 
aos interesses do publico serviço. 

O SR. PRESIDENTE~ V. Ex. me perdôe, mas não está cqm a razão. 
O Regimento commum declara que toda a vez que se verificar uma 
omissão, recorrer-se-ha ao Regimen~o do Senado, que no caso ·é sub-
sidiaria do Regimento commum. Ora, o Regimento do Senado deter-
mina a hora da abertura da sessão, de modo que, omisso como é nesse 
ponto o Regimento commum, a Mesa tem que se cingir á lettra do 
Regimento do .Senado, isto é, determinar que as reuniões do Congresso 
terão lagar á 1 hora da tarde. · 

O SR. RuY BARBOSA - P erdôe-me V. Ex. Não me parece que um 
dos pontos em que se possa considerar omisso o Regimento commum 
seja a:quelle da' designação da hora da abertura da sessão. Accresce 
ainda que a: hora de abertura de sessão, por disposição Tegimental, é 
materia de interesse sécundario em relação aos trabalhos legislativos. 

O SR. PRESIDENTE - Eu penso que é ele interesse essencial. 
O SR. RuY BARBOSA --. Não vejo por que, Sr. Presidente; mas 

admittamos que seja de interesse essencial. O que não tem duv~da 
nen:huma é que a-s Camaras Legi.slativas, quando lhes convém, funccio-
nam até em duas sessões, nócturna e diurna. Si para outro effeito a 
este arbítrio se recorre, quanto mais quando se trata de materia de 
tanta gravidade e urgencia como aquella que diz respeito á verificação 
das eleições presidenciaes. , 

Suppond>Q que a interpretação do nobre ·Presidente do Senado 
.seja incontestayel, que realmente o Congresso aqui se não pudesse 
reunir sinão á uma hora da tarde, na.da obstaria a que a,s duas 
·Oamaras, cada uma por sua parte, fizessem ·diariamente sessões no-
cturnas, na:s quaes ·Se ·discutissem os assumptos que se estão discutindo 
- o c-aso do Ceará, o emprostimo, o e·stado de sitio. 

O <SR . ALFREDO ELLrs - E não n,os taxariam de obstruccio-
nistas. 

O SR . RuY BARBOSA ~ Evid.entemente, pois, Sr . Presidente, 
não somos nós os obstructorea. Da nossa p arte têm havi'do, umas 
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após outr,as, todás as manifestações possíveis de que outro interesse não 
podemos ter e outro interesse não temos sinão o de que o paiz saiba, 
quanto antes, porl declaraçfuo do Con~resso, quafL o Presidente que vae 
ter. Pela nossa parte não póde haver ~nteresse divergente deste. Não 
concorremos á eleição, não articulámos até hoje nenhuma objecção á do 
candidato que recebeu nas urnas a grande maioria de v.otos. O .seu 
competi<llor retirou-se elle proprio da competencia em que tinha entrado, 
e hoje notoriamente se sabe que outro interesse não tem e outro empenho 
não faz sinão em que .se conclua quanto antes a liquidação deste traba-
lho do Congresso, sem .sacrifícios dos votos que realmente recebeu no ul-
timo pleito . 

O :SR. PRESIDENTE - Permitta-me V. Ex. interrompe-l-o. Este 
assumpto j•á foi debatido oppontunamente pelo !Senado. :Elntão n 
Mesa teve occasião de dar o-s motivos da sua opinião. Mas poderei 
accrescentar - e peço a V. Ex. que reflicta sobre isto - que ma-
terialmente seria impossive1 o Congresso funccionar apurando a elei-
ção presidencial, -desdO'brando-se tambem em P -oder Legüslativ0 na 
mesma occasiã·o. 

O SR. RuY BARBOSA - Mas impossi-vel por que? Onde está esta 
imposs~bilidade? 

O SR. PRESIDENTE - Porque, pelo Regimento, aberto o Con-
gresso e eleitas nas dua-s ·Casas as Mesas e as rCommissões, teem ellas 
que se reunir para tratar da apuração da eleição presidencial. :Sendo 
um Congresso esta·belecido pela rConstri.tuição teríamos a l'{J;tere• de 
esta;belecer o Poder Legislativo ... 

O SR. RuY BARBOSA - Perdão, não iremos .w latetre estabelecer 
c ousa nenhuma. !São VV . E Ex . ·que, por uma interpretação· cere-
brina, querem crear difficuldades não existentes . 

O .SR. PRESIDENTE - Não foi a Mersa actual quem as cr·eou; 
estaJ interpretaçã-o existe desde que se fundou a Republica e nunca 
houve sessões do Legis-lativo durante a reunião do Congr·S;sso, porque 
o Oongresso não é mais que o · Poder Legislativ-o. 

O rSR . RuY BARBOSA - ,.Ainda admittindo que ·seja o Congresso 
só o Poder Legislativo, O· -que contesto, o que facilmente· poderia de-
monstrar que não é, porque os .actos legislativ-os não- ·são perfeitos, 
na 'SUa quasi totalidade, pela simples de•1iberação do Congresso·, o 
Congresso não de-ixa de ser o Poder Legislativo· por-que em um dia 
se reune em certas horas em ·Camaras fundidas para se desempenhar 
de uma das funcções coiiJStitucionaes, e em outras horas se r.eunem 
separadamente as dua·s tQa.sas para funccionar como Poder Legisla-
tivo. 

O 1S.R . ·PRESIDENTE - .Como, .si o 'Congresso é uma entidade com-
posta -de Camara e Senado·? 

O ,SR. RuY BARBOSA - Mas, 1Senhores, essa impossibilidade só 
existiria si a Constituição decreta·sse que, emquant.o não fossem apu-
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radas as eleições presidenciaes, o Oongresso, ou fundido ou separado, 
se não poderia occupat de outro· 'assumpto . Mas tal não dispõe a 
Constituição . Clausula tal ou clausula que em tal sentido se possa 
assim interpretar, não exilste na no.ssEU •1ei• fun:damentail. Logo, ú 
Congresso, simultaneamente, toda vez que o ci.nteresse pubEco o exigJir, 
póde e:x;ercer as suas funcções -constituci onaes, .simu~taneamente, comu 
a•gora que esses intere·sses estão exigindo funccionar .Camara e Se-
nado. · 

O SR. PRESIDENTE - O Regimento commum dispõe isso mesmo . 
O 'Üongre.Sso reunido não pó de tr8Jtar . ai não da apuração das eleições 
presidenciaes. · 

O 'SR . RuY BARBOSA - .Si o Congresso reunido não póde tratar 
de outro assumpto .sinão das eleições presidenciaes,_ mal tem pro-
cedido 0 ·Congresso que ha mez e meio está reunido, tendo tratado de 
tudo menos -da eleição presidencial . 

O SR. P'RESIDENTE - P•e.rdôe-me ; o .Oom.gre~so não! e~stâ Iie-
unido. 

O SR. RuY BARB-OSA - V. E x . {)Onsidera, ISr. Presidente, o 
Congresso unicamente .a reúnião das duas .Oama,ras, no mesmo re-
{)into ? Pegue V . Ex . a ·Constituição desde o primeiro artigo em 
que se occupa do Poder Legislativo e veja .si é e.ste o pensamento 
constitucional. 

O SR. PRESIDENTE -Não· posso estar aparteando V. Ex. mas 
inquestionavelmente o ·Congresso só se considera, ·como tal para a _. 
apuração das eleiçõe,s presidenciaes, -depoi•s de reunidos Camara e 
Senado . 

O SR. RuY BARBOSA - O facto é o que estamos assistindo. 
O .Congresso está reunido ha mez e mei(} •Sem tratar das eleições 
presidenciaes . O Congr.esso está reunido . V:. Ex. pegue na Consti-
tuição d·a, Repub'lica e lá verá que ella determina como data par{!. 
a reunião do •Congresso o dia 3 de Maio. O Congresso se reune, isto ·é; 
começam a funccionar as ·Camaras Legislativas para exercer o seu 
mandato no período constituúonal annuo. Esta, é a reunião do Con-
gresso. Desde o dia 3 de Maio ao ·dia 3 de Setembro 0 Congresso está 
normal e {)Onstitucionalmente reunido. 

;Si, poi·tanto, o Congresso está l"eunido ha mez e meio, abstendo-
se de di·scutir a materia da eleição presiden0ial pa•ra discutir não 
só a materia do· estado de -sitio, mas outra1s materias de .relevancia 
menor, o que se ·segue é que o Congresso tem o direito de, comtanto 
que não falte ás disposições constituúonaes, conclui1· a apuraçã•> 
prasiden{)ial dentro da primeira sessão d,;o anno, tem o direito de, 
antes ou depois ou simultaneamente, -tratar da apuraçã(} das eleições 
presidenciaes e outros assumptos que pela sua, relevancia o;e imponham 
á .sua attencãO'. 

O :SR. PRESIDENTE - A Mesa ... 
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O 1SR. RuY BARBüSA - Não eo&tou accusando a Mesa, estou res-
pondendo as accusações que pesam sobre nó.s de ohstrucionistas ... 

O SR. PRESIDENTE- O qp.e a Constituição diz é que o Congresso 
se l<etma no dia 3 de Maio e .separe-se em !Üamara e Senado. 

O :SR. RuY BARBOSA - Mas •que sophisma, que arguoia, que 
>ubti1eza! ·Pois então, reunido o Congresso para depois se separar 
em duas .OamaratS, segue-se, porventura •que, separado· elle em duas 
Oamaras, o :Congresso não está l'eunido? 

O SR. PRESIDENTE ~ Não posso attribuir a V. Ex., eiva de 
sophisma, não attri<buirei j.ámais. Entretanto, desta túbuna, V. Ex., 
com b:cilhantismo de sempre, defendeu esta questão e muito bem, 
dando procedencia .á discussão do <Sitio. A apuração da eleição pre-
sidencial é que 00 não poderia dar com o Gongl'esso disjunto. 

O 1SR. RuY BARBOSA - E:stá V. Ex., retrilhando o assumpto 
a que comecei respondendo a,o meu discurso de h ontem; O· primeiro 
objecto de meu discurso na sessão d:e hontem . .Ah:i mostrei eu, relendo, 
não reprodu2lindo de cór, as palavra1s desse · mesmo. ·clli•scul'·SO; ahi 
mostrei eu que, sustentando a precedencia natural da discussão do 
estado de .sitio, á verificação da eleição presidencial, eu ,sustentava, 
ao )llesmo tempo, ·que os dous assumptos podem ser, simultaneamente, 
discutidos, no ·Congresso; mo.strei isso nas mesmas palavras, nas mes-
mas linhas do discurso; estão a'l!li reunidas as duas opiniões ,sobre os 
dous assumptos diversos. 

Não ha impecilho, constitucional , jurídico, legal, moral, de qual-
quer ordem que seja, na minha opinião - porque não posso sus-
tentar sinão na minha opinião - não ha impecilho a que o Congresso 
funccioue em Cama,ras reunidas .separadas, para tratar de outros as-
sumptos de Televancia inilluCfiwl. 

O SR. ADOLPHO GoRDO - O facto já se tem dado. 
O SR. RuY BARBOSA - Não é novo, como muito bem lembra o 

nobre .Senador por S. Paulo - 'e, ·quando novo fosse, o bom .senso, 
na· sua expTessão mais visível e material, ahi está mostrando que outra 
intelligencia nossa ·Con:stituição não podia ter, por.que a Constituição 
não podeTÍa querer amarrar as mãos do Congresso, impedindo-o, em 
certos casos de acudir a materias de natureza urgente, casos de invasão, 
guerra ou bancarrota. 

O SR. ALFREDO ELLrs - Ou uma catastrophe nacional. 
O SR. RuY BARBOSA - Não iha ~mpecilho confe.ssavel Ç,e boa 

fé ; a ma teria é tão clara que nã:o é possível turv·al-a, contra evidencia 
tamanha. 

Bem. Mas estou perdendo tempo· do assun~.pto principa-l, que 
aqui me traz. Não quereria desviar-me nessa ma.teria si não fosstJ 
a assacadi1ha gratuita de que hontem fui objecto por parte do par-
tido,, a cujo domínio o paiz está sujeito e que, não contente de pôr 
na ca:J:Jeça de seus aclversarios o Hanbenito de conspiradores e de.sor-
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deir.os, não permitte que elles exerçam, nas Oamaras a que pertencem, 
os ·deveres mais curiaes de seu mandato. 

Dizia eu que nunca a materia do estado de sitio assumiu grayi-
dade tamanha1 por todas as Tazões, qual a mais visivd e mais mon-
struo.sa .. Isso está na consciencia de todos. Eu sei ·que tod·os pensam 
mais ou menos <Jommigo. 

O •SR . ALFREDO ELLIS -Mas não teem a liberdade de o dizer . 
O SR. ; RuY BARBOSA - A politica dividiu os homens hoje em 

duas cathel'?)orias. Todos sentem dn mesmo modo; mas, na tábuna, 
na ÍmpTen.sa> aquelles, que teem a Jiberd-ade de dizer .O que sentem, 
são combatidos por aquelles que renuncia<ram aquella li•berd·ade. 

·Entre mim e esses não h a sinão Ulllfl. differença : E' .que eu digo 
o que elles sentem e elles sentem o que eu digo. (-MuifJo bem; muito bem. 
R isos. ) 

A' puridade, ahi fóra, qual·quer do.s mais empenhados em se 
bater pe'1a excellencia da causa representada no acto que vamos pra-
ticar, approvando a prorogação deste estado de sitio·, a todos elles 
ouvimos dizer que isto é um desproposito sem explicação de especie 
a1gum~. 

O .SE. ALFREDO ELLIS - A Tepulsa é geraJ. 
O ·SR. RuY BARBOSA - A r·epulsa é geral. Está na colllSciencia 

de todos. Todos estamos vendo a ausencia absoluta de qualquer jus-
tificação para manter por oito mezes este Tegimen de arrocho, de in-
quisição, de ar•bitrio, mais provocador, mais insolente . . . 

Os SRS. ALFREDO ELLIS E RIBEIRO G01~ÇALVES- Apoiado. Mui-
to bem. 

O .SR . RUY BARBOSA - . . . em beneficio de uns cidadãos con-
tra outros, quando a tranqllillidade publica é a mais eomp!leta de que 
neste paiz, -até hoje, nunca houve exemplo . .. · 

-üs SRs . ALFREDO ELLIS E RIBEIRO G.ou~JÇALVES - Muito bem. 
O R .. RUY BARBOSA - . . . quando nunca o Governo enfeixou 

com a mais inteira seguran-ça nas suas mãos, os meios de . manter a 
ordem quando elle mesmo esmiuçando os escaninhos .do .seu arbítrio 
não encontljou razões para. pr'ender, opprimir e perseguir senão um ou 
dous jor·nalistas, escandalosamente arr ancados ao fundo da sua offi-
cina ... 

Os SRS. ALFREDO ELLIS E RIBEIRO G~ÇALVES - :Muito bem. 
O tSR. RuY BARBOSA - . .. . sem <Julpa de especie alguma, nem 

qualificação, nem interrogação, nem prova, ne.m na.da, para dormi-
rem nas prisões sujeitos á inco=unicabilidade -a despeito da sen-
ten<(a do .Supremo Tribunal Federal, que declarou arhitrario· e in-
constitucio.nal esse procedimento do Governo. 

O 'SR. ALFREDO ELLIS .- E' a -suprema ver.gonhru. O povo está 
b~stii.alizado. (Ri~o.) 

O •SR. RUY BARBOSA - Quando reinava o Marechal Floriano, 
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quando governava o Sr . Prudente de Moraes, .quando administrava 
r .Sr. Ro.drigues .Alve•s, em todas estas tres épocas havia razões de 
ordem pu•blica, evidentes, palpaveis, materiaes, que explica.vam, que 
exigiam, talvez, a imposição desta medida .sempre odiosa, desta pe-
rigosa medida a cuja tentação todoo os bons governos devem resistir 
com energia ,como ao domínio -da perseguição e que arrasta a Repu-
blica para o a·bsolutismo. 

Havia então uma causa que todos viam: debatia-se o Marechal 
F]oriano contra a revolta armad!a em tre.s Estados .da Republica e 
a·qui, : nas a·guas do Rio -de Janeiro, onde a Capital se achava blo-
queada pelas arma.s -dos rebeldes. 

Com o Sr. Prudente de Moraes, a situação que nos arrastou ao 
estado de sitio denunciou-se por um facto estrondoso, cuj a resultante 
immediata foi uma vei'dadeira commoçã-o em todos -os ·espíritos, entre 
os seu.s mais conhecidos antagonistas. Achava-me eu então no nu-
mero destes. Combatia o Governo .<}.o Sr. Prudente de Moraes e 
nunca tinha subido as escadas do palacio para uma visita .siquer de 
cortezia, quando no dia 5 de Novembro, como por uma molla irre-
sistivel, me vi impellido da minha casa até o palacio presidencial, 
pa.ra expl'Ímir ao Chefe de E.stado a minha solidariedade com elle 
na situação angustiosa em que ' se ·achava . . . 

O 181~. ALFREDO ELLIS - Era· o horror contra o crime. 
O ISR . RuY BARBOSA - . . . e o horror coilltra -o crime, disse 

bem o nobre Senador, a que a .sua vida acabava de escapar tão mila-
grosamente. Mas si a sua vida escapou, não escapou ·a do seu Mi-
nistro· da GuerTa, e ainda -o seu ajudante de ordens sahiu ferido alli 
da praça de guerra; onde o -attentado se acabava de consummar e 
onde o Presidente da Republica, ·no meio de uma multidão· civil e 
mi!itar, em um momento onde acabavam de desembarcar, provenientes 
do norte, forças numerosas, se viu sózinho, isolad·o, como que evitado 
por todos, não encontrando ,para se apoiar sinão o ·braço de um moço 
adversario .seu. si me não engano, que o acompanhou nos primeiros 
momento.s . ·Tal a •situação do .Sr . Prudlente de Moraes, a quem dei 
o estado de sitio . e a quem um dia·, no dia seguinte, .si me não en-
gano, ás portas do cemiterio, •quando o enconti-ava na volta do en-
terro em que elle tinh~ ido acompanhar áquelle ultimo repouso os 
restns mortaes do .seu Ministro, eu com a multidão immensa., com o 
mar humano que por alli •se estendia, bati palmas de enthuisasmo 
á respeitaVIel figura do Chefe de Estado, que alli aHirm.ava o prin-
cipio da sua autoridade na sua expressão mais .sinCei'Ia., mais pura 
e mais veneTanda em ·que eu nunca a vi affirmar-se neste paiz du-
rante o Tegimen .actual . 

Aquelles applausos 1exprimiam a commoção puMica do paiz in-
teiro, coparticipando n-o ahalo qne dons dias antes ameaçara a· or-
dem pucli.ca no seu apice, na sua mais alta: garantia, na pessoa do 
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Chefe do Poder Executivo e de seu Ministro, e isso no interior de 
um praça de guerra e precisamente no momento em que as fo·rças 
de Canudos de lá voltavam e desembarcavam nesta cidade. 

Não preci.so rememorar o que se passou , depois com o Sr. Ro-
arigues Alves. Todos os que aqui estamos assistimos ao movimento 
militar de 14 ·de Novembro. O Preside~ te da Republica foi ameaçado 
material e directame.nte na sua casa. pelas forÇ~as da Elscola Mi1ital·, 
que se approximavam revoitadas, emquanto oo batalhões de policia 
e de força de linha, mandados ·ao seu encontl·o, se debandavam e des-
appareciam deixando quasi abandonada a defesa · do Governo, que 
então nesse momento, ficou reduzida quasi unicamente - sou disso 
testemunha pn~sencial e ocular - a um contin~ente de força de 
Ma.rinha, mandado tambem ao encontro dos rebeldes, mas que casual-
mente uma d'8liberação de ultima .b.<Jra fizeDa dete·r no largo do O.at-
tete. · 

Não obstante, .Sr. Presidente, nem no Governo do Sr. Prudente 
de 'Maraes, nem na administração do iSr. Rodrigues AIJJves, si exce-
ptuarmos os actos de repressão empregados, .contra as immunidades 

·parlamentares, cujo principio e.ntão .ainda não se achav.a assentado 
especialmente quando governava o :Sr. Prudente de Moraes; ;;i ex-
ceptuarmos esses factos, a que me oppuz, que condlemnei e contra os 
quaés impetrei até uma ordem ·de 'habeas-corpus, poder-se..ihia dizer, 
resumindo, que, .salvas aS' prisões indicadas pelo trabalho de inqu:J-
rito então feito com certa serieda,de, todos 10s mais direitos se exer-
ceram livremente, ,sem que iVÍ&Sem~\s ina.u~urwdo este ;regime:n :de 
guerra á pu!blimdade e de hostilidade á imprensa a que agora assisti-
mos, 

Nào ha duvida nenhuma, pol'tanto, iSr . Presiaente,, qu()l a si-
tuação d.e hoje é, incompanvelmente, mais· grave de que todws ns 
outras situações anteriores em relação ás quaes _se empregou a medida 
excepcional do estado de sitio . Agora ,chega-.se até a estie extremo, 
·sem motivo de ordem alguma, tão sómente mediante a comedia. po-
licial e governativa de uma desordem armada i6ntre as ·quatro pa-
Tedes de um dlrub militar, armadas como se armam a.s desordens po-
liciaes, ,para apanhar na sua Têde, menos os militares, de attentar 
·contra os .quaes ·ha sempre receios, mas •OS paisanos, os civis, confes-
llladamente innocentes e extranihos •á -qualquer colla:boração no acto 
de que se tratava. 

•Como, portanto, Sr. ·Presidente, nlio cumprirmos, nós liberaes, 
nós adversarios -de todos o•s tempos, os excessos de estado de sitio, 
nós opp.o-sicionistas de hoje e eu, especialmente, opposicü.onista quasi 
sem-pre neste regime-n, como não cumprirmos o nosso dever tonsti-
tucional e para quando guardarmos, senão, :n\est-a. occasião, o nã•) 
·cumprirmos? Tenham pacienci:a, po:iJS', dos ~m pacientes. ;Pouco me 
importam os seus baldões. ·Si havia pressa de já estar liquidado o 
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estado de sino, não demorassem tanto a .apresentação a esta Casa 
do pa:rel~l· que ora estamos discutindo . 

10hegou o projecto -da Oamara a-o tSenado., si me não engano, aos 
3 do corrente, e a sua discussão não se encetou sinão aos 16, ma~ 
apenas se enceta, porque um membro doa opposição se llava.nta para 
exprimia· o nosso pensamento·, p;ara ;articu1al' as no.ssaJS ~nsuras, 
pa-ra oppôr as nossas reservas, para articula.r os nosso.s -sentimentos, 
j'á vêem a zunir contra nós, pelos ares, o lw}:..ío de ohstructores. De 
o·bstructores a que ~ A' ve-rificação da·s eleições presidenciaes ? 

Não quero retorquir. l\1:as, si neste assumpto alguem tem obstrui-
do, são os qw dispõem de uma e outra. Oamara, sã,o os que teem nas 
suas mão.s o movimento legislativo, são os que dominam a situação 
actual. Permitta~se~me, pois, cumprir o meu dever, ingrato, mas ne-
cessario, com a integridade e inteireza que devo . .. 

O iSR. À.LFREDO ELLIS - Oom o protesto nosso contra a oppres-
são . 

O .SR. RuY BARBOSA - ... te que eu seria um miseravel, si não 
tivesse a coragem de mantel-o neste assumpto. 

~Bastasse-me um protesto, e eu a esse protesto me limitaria . 
·Mas não quizeram, entenderam ~nvenenar o assumpto, arrastando 
até as co:rp.binações da ealumnia, a cujo trabalho insidioso .se deve a 
teia desta invenção á honra dos adversarios mai innocentes, indi-
gitados e apontados como réos na lista dos conspiradores e desor-
deiros. 

Não se trata para mim, portanto, 1Sr . Presidente, só dos meus 
deveres constitucionae-s de Tepresentante da N açã·o . Estes bastavam 
. para que eu tive-sse de esgot-aT e.ste assumpto em tçdos os seus ex-
tremos de illegalidade, para que eu n_ão deixasse por articular d·a 
tribuna uma só das arguições a que esta medida está sujeita. 

· Continuarei, pois, hoje, Sr. PTesidente, o trabalho curioso, in-
structivo e edi.ficante, a que hontem me entregava, acompanhando 
em uma analyse rigorosa os papeis mandados a esta Casa com o· ti-
tulo falso de documentos . 

·Pelo que :hontem aqui mostrei, j.á se ficou vendo que docu~ntos 
serão elles unicamente, mas só da incompetencia dos seus autoTes e 
do proposito malevolo em que .s;3 empenha o Governo actual de crear 
por uma trama de calumnia a apparencia de umru conspiração no· 
toriamente fantastica, -obra exclusiva da premed!itação fria dos au-
tores -deste trabalho de mentira. 

O .SR. I{rBEIRo GoNÇALVES - Apoi.ado. 
o tSR. RuY BARBOSA - iSe·guirei eu , pois, hoje, o meu penoso 

caminho emquanto as forças me chegarem paTa que o meu deveT fi-
que inteiramente satisfeito . 

Estudava eu, h ontem, dos pretensos d-ocumentos, o de n. 1. 1vios-
trava como nelle Ete desenvolve a inculcada· prova, procurava, fazer 
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sentir como assistiamos a um fa·cto nO·VO nos Annaes do Parlamento 
e da justiça p-orque v.iamos evocar-se, deante do tribunaJ. julgador, 
uma longa theoria, uma apreciação nume:r<osa de testemunhas descOt-
nhecidas e anonymas inculcadas comet atilestadoras dos factos cuja 
realidade affirma o Governo, mas condemnadas por este novo sys--
tema de decreta.ção dos factos publicas a não apparecerem, nem pela 
t-xhibição de seus depoimentos, nem siquer pela menção dos seus no-
mes, t estemunha·s mudas, ignoradas e anonymas, testemunhas ·que 
não fa~:lam sinão pela bocca de um agente milita1· -ou de um agente 
policial, testemunhas que teem por lingua .a língua d.o interesse, a lín-
gua do crime, a lingua do Governo accusado, a língua da:quelle mes-
mo que devia ter -vindo a,qui se justificar e que para se justificar 
n-os manda os ,seus instrumentos subalternos, false·ados de testemu-
nhas cujos nomes occultam e cujos depoimentos se negam. (Mwito 
bern.) 

Pro seguindo, pois, como microscopi-o n-o olho a h.i.stologia, ' o exa-t 
me, fibra a fibra destas miserias . .. 

O SR . .ALFREDO ELLIS - Desse cancro : 
O ISR. R uY BARBOSA - . .. desse cancro po'litico, começarei pelo 

ponto em que o autor do pretenso n . . 2 nos diz: , 
"A mesma testemunha vio o Generwl Thaumaturgo de A.z.evedo, 

confabular, em tom mysterioso (:risos) com o General ref-ormado 
·Sebastião Bandeira, á poTta do Olub Militar, na noite de 4 de Mar-
ço" . 

Quem era essa testemunha, Sr. Presidente do S enado? Oon·hece-a 
porventura a honrada 0-ommissã:o de 0-onstituição e Diplomacia ª 
Não a conhece . Não a póde conhecer, p-orque ess.a testemunha, no pa-
pel que analyso, está indicada sómente pelo numero de 19a. E' .a 19a 
testemunha; está á folha 46, verso . Seu depoimento. . . M.as a hon-
rada ·Oommissão não tem nas mãos esse depoimento; não póde, por-
tanto, acudir com a exhibição delle; -vae deíxar, portan~, o Senado 
na ignomncia de quem é a 19a testemunha 1!1 não o sabendo, não 
11odemos, ·na fé d-o autor do relatorio, jurar na verdade de suas pa-
lavras para acreditar ·seTiamente . que, entre ,o Genera'l Sebastião Ban-
deira e o Gerl{ara~ T::b.aumaturgo de .fujevedo .se tra;vasse na,quella noite 
essa confabulação mysteriosa . 

O 'SR. .ALFREDO ELLIS - Em uma porta de rua ! 
O SR . RUY BARBOSA - Si nós conhecessemos essa testemunha, 

teríamos de lhe per@mtar em que consistem os traço.s característicos 
do myst@1'io em uma conversa pa.r t icular, entre dous indivíduos, que 
se encontram; por.que tenho medo de me ver colhido aqui, em fla-
grante de conspiraçã-o, no seio do .Senado, toda -vez que t~nha de 
trocar algumas palavras com um ami~o, fazendo empenho em não ser 
escutado por qualquer pessoa que passa. 

/ 
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Ainda •ha pouco·s dias, na rua do Ouvidor, tive a occasião de Jne 
dirigir a um pequeno secreta, dizendo-lhe: 

"Rapaz, você é secreta, vá dizer ·á policia •que o manc o::· para ·Ou-
tro servi-ço e não esteja a perder o dinheiro ·que lhe dá pa.ra me 
acompanhar. Eu estou conversando .aqui com uns amigos ; não nos 
aborreça . " 

· Era um secretinha desne tamanho! (Risos. ) Um pelintra, que 
me .acompanhava •como um fraldiqueiro, pa.sso a pa,gso, detendo-se 
ás portas, fazendo voltas. Ora, eu não estou livre de que esse bele-
gruin;t fosse á policia dizer que me vira confabulando mysteriosa-
mente .com meu filho ( risoiS) ou com alguns amigos, que, á porta do 
Garnier, commigo conversavam, sem querer que o fedelho do .secreta 
nos ouvisse . 

P.orque a situação que hoje domina, in:f)elizmente, se tem dilatado 
a ponto de se terem contaminado todas as classes e corrompido até, 
em grandes sommas, muitos moços que a necessidade, a miseria., a 
fome da situação actual, collocou, pela falta do pão, em precisão des-
grriQada . Ainda bem que uma parte destes secreta.s nem si quer o 
.Eeu salario percebe, porque nestes tempos dos nickeis, .a miseria dos 
cofres do Thesouro· já para alguma cousa serve : é para que a e-s-
pionagem ,nem sempre possa ser bem retriobuida . (Risos.) 

A este topi0o da testemunha 19a, que pelo nome não per-ca, por-
que o não savemos, será dada mais tardB a devida resposta com a lei-
tma que vou fazer do d·epoimento ,dfo Genenl Thaumatmgo e das de-
daraões do Gene-ral >Sebastiã·o Bandeira. 

Diz o n . 1 do relatorio do inquerito: 
·"Ainda :essa t-estemunha ouvio o .Ooronel Coriolano dizer naquel-

Ja noite, após o insuccesso da presidenci•a :Menna Baneto: "Isto ·só 
a ·bala'' . 

Affirma a testemun'ha 49, verso, que um grupo numeroso cl<> 
o{ficiaes pretendáa destituir não só a directoria dv dub, como f azer 
approvar uma moção de incitamento á indi·sciplina e á intervenção 
do club, em questões políticas, e que ·O maTechal 1Yienna Barreto e 
outros soltaram gritos de imprecações contra as autoridades, e que 
durante os momentos de maior agitação na sala1 ouvia tambem gri-
tos. de : ":Viva a Tevolução! Abaixo este Governo bandido" e outros 
.assim. 

'Senhores, quem é a testemunha que viu e ouviu tudo isto~ A 
test:emunha n. 49 . Mas como se chama esta testemunha ? Que espe-
cie· de bomem é esta individuo? Que •qualidade de ereatura é esta? 
Que categoria occupa na ordem social? -Que confiança merec:e áquel-
les que a interrog~ara.m e poT que é -que no seu depoimento h·avemos 
de confiar? Refe1-e-se esta testemun'ha a um grupo numeroso com-
posto <le quem? Quem eram {)S membTos eomponentes deste grupo? 
Os que fallavam no Governo bandü1o? Os que dizi-am que isto só le-
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vàdo á bala e tantas outras causas que eu estou farto de ouvir em 
toda a espe-cie de grupo, de toda a ordem política·, administrativa a 
parlamentar, entre os amigos do Governo, como entre os seus anta-
gonistas? ' 

Os 'SRs. ALFREDO ELLIS E RIBEIRO GoNÇALVES - Apoiado. 
O HR. RuY BARBOSA - Os nobres 1Senadores nã-o S·abem quern 

é esta testemunha, como não sabem quem venha a ser nenhuma das 
.outras. E é todavia -com esses elementos que desta Gamara de Sena-
dores se quer arrancar a confissão destas accus.ações, a confirmação 
destas medid'aS abomina v eis . 

A testemunha fa1lla em um gn.1po e nem diz, nem lthe pergun-
tam de quem é que esse grupo se compunha .. A.credita que além deste 
grupo ainda outros davam os mesmos gritos e não menciona .a nenhum 
desses. A todos esses gritos ouvira ·. 

Mas, continúa o inquer.ito n. 1 : 
"Ouviu tambem gritos de "Viva a revolução! .A<baixo este Go-

verno bandido·", e outros assim, e ainda qmJ, já na rua, viu o Mare-
chal Menna Barreto ser vivamente acclamado por grupos de indi-
viduas capitaneados poT conhecidos _ desordeiros, entre os quaes: Se-
bastião Bandeira, Ma.micio de Lacerda, Gaio Monteiro de Barros 
e outros . " 

Os Il!Omes indigitados á frente desta lista, como desordeiros GO-
nhecidos, são os do General Sebastiã-o Bandeira e do Deput-ado :Mau-
ricio dle Lacerda . 

E é este papel indigno que se atira á cara do <Congresso p'ara 
que sobre eUe procedamos, com elle julguemos. 

Mas, que miseravel sociedade então é esta nossa, em que um 
General d'o Exeraito, ainda que reformado, se vê indigitado pelos 
seus camaradas em documento publico, com o esty.gma de desorde-iro 
conhecido, sem uma prova, sem um documento, ,sem uma attestação 
de especie alguma mais que o dito Íl'l!C\Omprovado e incrível de uma 
testemunha anonyma, de uma miseravel testemunha cujo nome o 
autor do inquerito não ousa declinar~ Desordeiro. conhecido! 'EU o 
conheÇo ha mais de vinte ·annos, como um typo de seriedade . . . 

O. SR . ALFREDO ELLrs - Apoiado . . 
O SR. RuY BARBOSA - ... de criterio .e honra publica e pri-

vada, civil e militar . E é assim que todo·s o conhecem. Aqui ha mi 
liitar, neste recinto, que _m'o conteste, si po-r aca•so o meu juizo é 'apai-
xonado ou .immerecido. 

A par delJ.e, como desordeiro conhecido se aponta ainda · o Depu-
tado Mauri-cio de Lacerda . Desordeiro conhecido, porque é uma das 
honras á geração a que pertence ... 

Os SRs . .Al~FREDO ELLIS E RIBEIRO Gol'tÇALVES - Apoia.do . 
Muito bem . . 

O SR. R u Y B.!RBOSA - . . . porque é já hoje, no verdor- dos an-
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nos, um dos ornamentos do Parlamento bra'Sileir,o na Oamara de que 
é membro, e porque entre a corja dos degenerados e servis desta épo-
ca tem a ca;beça el'guida para dizer a verdade e não ser capacho de 
governo . Eis por que é desordeiro conheci,do o Deputado Mauricio 
de L acerda. Mas, si, em vez de estar comnosco, continuasse a ser, 
como era até não ha muito, membro da Casa do Presidente da Re·pu-
blica, si estives·se nas fileiras do Parüdo Republicano Conservadm, 
em vez de desordeiro conhecido seria um dos mais benemerito.s cida-
dãos brasileiros umà da~ entidades mais notaveis da nossa moci-
dade, uma das 'esperanças mais fulgurantes do Brasil actual . 

.Confesse-se logo por uma vez. O que nó.s e&ta;mos reduzidos a 
ser neste regimen falseado é uma casa de família dividida em senhores 
e proscriptos. A Nação Brazileira se acha actualmente reduzida a 
isto pelo regimen repu·blicano. Não somos todos igualmente cidadãos 
da mesma Patl·ia. Não. 1Somos os amigos da Patria quando estamos 
com o Governo; quando não estamos com o Governo somos inimigos 
da ·Pa<tria. Somos os homens honestos, quando servimos nas fileiras 
políticas -da situação; quando não estamos com a sittração, a nossa 
honestid-ade não se nos respeita e manda-se-nos enxovalhar em do-
cumentos publicos offerecidos á .consideração do Congresso N acionai 
como incurs'Os em crimes Tàsteiros, sem ao menos se darem ao trabalho 
de saber falsificar materialmente alguma cousa que tenha siquer uma 
prova de apparencia acceitavel, especiosa, capaz de illudir á primeira 
vista. 

Que regimen é este que divide a Nação em dons campos inimigos? 
Que regimen é este que não permitte aos amigos da liberdade o ·di-
reito de terem as sna's opiniões, sem incorrerem immediatamente na 
suspeita, no odio e na perseguição dos poderes publico&? Tal regimen, 
Sr. Presidente, não póde representar uma democraçia, não é uma 
Republica, não é um Governo constitucional; não é nada: é uma 
·barbaria organizada, é o domínio em commandita. 

Q SR. ALFREDo, ELLrs - E' uJ.n Congado. (Rti<Jo .) 
éf SR. RuY BARBOSA - Diz bem o no·bre Senador; é uma vastidão 

africana, é um paiz africanizado; deixou de ter o direito de per ten-
cer :ao continente onde estamos, JYf!.ra, pei•tencend:o .além, áquella.s 
regiões do deserto e ·da barbaTia, onde a civilização não tem pene-
trado sinão em um ou outro lance de territorio onde já póde chegar 
a abençoada occnlJação estrangeira, para a qual trabalhamos accele-
radamente. 

O SR. ALFREDO ELLIS - E onde Teina a mo1estia do somno. 
O SR. RuY BARBOSA - Continuando, Sr. Presidente, diz o do-

cumento n. 1 : 
" .S'obre o Tenente-!Oo1·onel Antonio Mendes de Moraes 1·ecahe 

tambem a responsabilida·de do facto de haver, quando já ia .alta a 
noite de 4 para 5 de março, se dirigido aos aposentos dos officiaes 
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que residem no 2° andar do Olu·b Militar e, dirigin-do-se ao em ~':1-e 
reside a testemunha de fls. 66 v., depois de declarar-l:he que o s1t1o 
estava -decretado, -disse-lhe que era necessario ir alguem á Villa Mili-
tiar avisar que o Gener-al Feliciano de Morae.s, seu: irmão, estava 
preso f- nada conseguindo dessa testemunha, -dirigiu-se ao quarto 
de m~ra·da Ja testemunha .Je fls. 69, que nesse mesmo di.a alli se hos-
pedara, vindo do Paraná, não sendo mais feliz, retirando-se proferin-do 
insultos e improperios." 

Uas, Sx. Presidente, quem nos comprova este facto? Quem nol-o 
atte>~ta? . 

Uma outra testemunha designa-da numericamente, uma outra 
testemunha totalmente desconhecida: 

Emfim, depois de tropeçar em outras invenções do mesmo genm·o, 
sensiw:is á primeira vista, esse documento acaba nestes termos: 

''·Em relação aos indiciados Capitão Joaquim Vieira Ferreira 
Sobrinho e aspirantes a official HilJeberto de Albuqrrerque e Oatullo 
Piá de Andrade, nada ficou apurado, a não ser que o primeiro publi-
cou um artigo em um jornal de sua propriedade intitulado O Cosmo-
polita, em que faz ·censmas ao General Tito Escobar por não ter com-
parecido para pr-esidir a sessão do Olub Militar na noite referida." 

De modo que, segundo o digno -autor desse pretenso documento, 
contra esses accusados nada ficou apurado; na.da ficou apurado, qu'Cr 
dizer que nem os indícios se apuraram, · porque si indícios se houves-
sem apuT.ado, alguma nousa sempre se teria apurado e não se pod.eria 
dizer que nada ficou apurado. Não obstante isto, continuam a figurar 
no rol dos indiciados esses nomes. São indiciados em rel-ação aos quaes 
no inquerito nada se ap~rou, mas qrre continuam a figurar co~ indi-
ciados. · • 

Passemos agora ao documento n. 2. Este documento, tambem 
como o primeiro, se in titula: "Oópia do relatorio annexo ao· inquerito 
militar sobre os acontecimentos do 52° batalhão de caça-dores". Por 
confissão deste papel mesmo oo vê que elle não é o inquerito porque 
é apenas um annexo ao inqrrerito, porque sendo elle annexo ao inque-
rito não é siquer o relatoriro de que .se trata e que se dir; annexo, por-
que é apenas a cópia desse annexo. 

De modo que temo-s diante de nós outra vez um documento que 
não é um iruqu'Crito, que confessa não ser um inquerito, que se declara 
a penas ser um papel annexo ao inquerito, mas que ainda a.ssim, não 
ob$tante, não se apresenta em original; é a cópia que comparece á 
presença do ·Congresso. . 

Interessante ·é, Srs . .Senadores, es.se documento pelas palavras com 
que começa. Essas palavras caracterizam bem .a natureza ·do movi-
mento descripto como existente no seio da força armada, entr-e os 
batalhões onde o Governo foi buscar os documentos da conspiração 
denunciada. 
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"Examinando-se o presente inqU'eríto - diz o seu autor - veri-
fica-se que os soldados Antonio Ribeiro Pessoa e Theo.domiro Freitas 
dos Santos tiveram a idéa de fazer um pedido collectivo ·de todos os 
soldados da guarnição, dirigi.do primeiro ao commandante e depois 
ao Exmo. Sr. Marechal Hermes da Fónseca, Presidente da Republica, 
no sentido de ser augmenta.do o soldo, melhorada a etapa, creada uma 
escola preparatoria para praças e das mesmas terem liberdade de 
transitar pelas ruas . da cida·de sem serem provocadas pela policia; o.s · 
dous soldados acima referidos encontraram logo apoio e interesse no 
soldado Joaquim Rodri·gues Corrêa Lima, e, mais tarde, adhe.são de 
oU'tro.s, consultados a respeito." (Fls. v. 11, 13, 14:, 16, 18, 19 v., 
20, 22, 63, 68 v. e 69.) 

Teria .a honrada Commissão de Constituição e Diploma·cia ti{lo 
occasião de verificar se nestas folhas dos autos existem realmente os 
depoimentos a que neste papel official se allude ~ 

Mencionam-se aqui, pelos ns. 8, 10 e 12, depoimentos. A Com-
missão não viu a •Üamara dos Deputados, o .Senado igualmente ne-
nhum verá, porque elles não nos foram rem,ettidos, pOI'que elles não 
existem nos papeis enviados ao Congresso N acionai, nem por cópia. 
E, todavia, é no.g ·depoimentos destas testemunhas que se estriba a 
narração do Governo em descripções do movimento sedicioso que elle 
pretende ter existiqo. 

"Uma vez assentada a i.déa do. pedido collectivo para melhoria 
da situação das praças, idéa que é geral em toda a guarnição, sen-
tindo-se todos os soldados mal com as suas condições, ~orno affirma 
Pessoa, e que não teve influencia extranha (fls. 69), passaram os 
indiciados Pessoa, Corrêa Lima e Theodomiro a agir com o fim de 
obter a adhesão dos seus camaradas de batalhão e de outros corpos 
desta guarnição." · 

Ora, senhores, a·dmittidas como verídicas as declarações attri-
buidas a estas testemunhas, o que nós aqui temos descripto é o movi-
mento ess.encialmente intimo da tropa, das camadas inferiores do 
Exercito, da praça de pTet, do soldado, sensível ás suas necessidades 
e ao.s seus soffrimentos e procurando com to.do o esforço obter me-
lhoras que o alliviem. 

Teríamos, portanto·, que dar como verazes essas affirmativas, 
teremos, portanto, aqui um movimento analogo ao da maruja no 
começo da administração actual. Quando se deram os sinistros acon-· 
tecimento:s dos ultimos mezes do anno ·de 1910, quando os nossos ma-
rinheiros se revoltaram nos grandes couraçados, annunciándo-se, affir-
mava-se aqui abertamente, ·COmprovando-.se nesta tribuna e na da 
outr~ Camara não só pelos factos e documentos, mas pela propria 
confissão do Governo, que esse movimento obedecia á situação dolo-
rosa das praças de pret da Marinha Brazileira. 

· E' ess:e o movimento que se parece esboçar nos acontecimentos 
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do 52° batalhão de caçadores, descripto como se acha no documento 
n. 2, annexo ao inquerito . 

.Como e por qU'e associar esse movimento aos factos políticos da 
nossa ·vida cons-titucional? (Apovados.) Pox que indigna maldade,. 
por que subversão da con;>ciencia moral .dos homens políticos se hão 
de ligar factos absolutamente diversos em um. só feixe para impôr· 
as~im, á custa ·de uma associação forçada, um movimento de hostili-
dade e revolta que não existem contra . o Governo e as suas institU"içõoo ~ 
(Apoiados.) 

E é a isto a que estamos reduzidos, é nisto que continuamos a 
peguinhar, é deste lamaçal que J:!.ão sahimos. Sempre os mesmos truc.s, 
sempre -as mesmas falsidades, sempre o mesmo trabalho de odio e 
rancor e a perseguição aos 'homens, flagellando a Patria Brazileira. 
· Por que os homens politioos não teem na vida política a mesma 

moral a qU'e,_ devo crêx, obedecem na vida privada~ Por que na vi-doa 
política esquecem-se de que somos todà;s homens, todos irmãos, todos 
semelhantes, da mesma natureza, com O·S mesmos ·direitos., com o 
me-sino destino~ Por que não temo-s ve1·cladei~o amor ao nosso torrão 
natal, por que não queremos sinão as altas posições pelas quaes nos 
batemos como clamnados, sem fé, sem lei, sem jus-tiça, sem moral, sem 
consciencia, sem escrupulos, sem nada~ (Mwit.o bem.) . , 

"Para este fim, isto é, o fim do movimento aqU'i descripto, dizem 
estes documentos, organizaram uma lista em cujos cabeçalhos escre-
veram - Brazileiros homados do 52° batalhão de cacadores - na 
qual os soldados que sabiam lêr assignavam, e o.s nome; dos que não 
sabiam eram escripto.s por Pessoa ou Corrêa Lima (depoimentos a fls. 
liv. 16 v., 18, 19 v., 24 v., 29, 30, 31, 32 v., 41 v., 42, 44 v., 
46, 49, 66 v., 67 v.). 

rSempre a mesma ladainha arithmetica, sempre a mesma carga 
de numeros, sempre os mesmos nomes occultos, a mesma anonymia da 
pr0va. Mas nisto mesmo que aqui se diz está a característica im-
p1·essa, o cunho da espontaneidade do soldado, animado na sinceridade 
do.s seus sentimentos pela m·dem e pela Justiça: Brazileiros honrados 
do 52° batalhão de caçadores. 

Onde está aqui, senhores, o vestígio da passagem do civilismo, 
do Partido Liberal, dos adversarios do Marechal Hermes~ -

Não quero fatigar o' Sena:do com a longa leitura da lista dos 
convidantes e .dos convidado-s, que aqui se enumeram. Foram 23 os con-
vidados e · cinco o~ convidantes. Essa é a synthe"i_e desse documento 
na parte em qU'estão. Paxa autoúzar ' que aqui se allega segue-se 
a mesma enumeração de paginas: folhas 7, 64, 67, 16, 21 v., 27, 30, 
67, 29, 32, 34, 33, 44, 41, 66, 49, 14, 23 e 24. · 

Eis as testemunhas: T~mO·s aqui enfileir&dos 15 ou 20 numeros, 
com seus algarismos inexpressivos, allusivos todos elles aos autos, que 
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ninguem conhece e sobre .que todos julgamos. Ninguem os viu e to.dos 
os consideram existentes e seguros. 

Ha nesse documento - ou, para melhor dizer, nesse papel -
muitas referencias ao soldado Pessoa, que é um dos convidantes dos 
pTomo'tores .dessa festa, esse movimento da soldadesca para a_cudi~ · á 
infelicidade da tropa. O soldado Pessoa, segundo se diz aqm, fm o 
portador do cartão junto aos autos, folha 5. Terá a Commissão posto 
os olhos nesse cartão? E' um do.s documentos dominantes dessa prova: 
"0 soldado Pessoa foi o portador do cartão junto aos autos (fl. 5), 
escripto pelo anspeçacla Herculano Gonçalves da Rocha Leão de Cas-
tro ·e dirigido ao soldado do 56° ·batalhão Hugo J o.sé Barbosa, no 
qual "apresentava o seu amigo . Pessoa, que ia incumbido de desem-
penhar uma missão 1rvuiito séria". Não encontrando Hugo, Pe~soa 
entregou o alludido cartão ao solda·do daquelle batalhão Francisco 
José Militão, fazendo-lhe nesta occasião convite para entrar em uma 
revolta, na qual já se achavam C'S soldados do 52°, 55° e 20° grupo de 
ai·tilharia de montanha (fls. 6) . Militão a·briu o enveloppe, leu o 
cartão, rasgou-o, jogou os pedaços no lixo e, impressiona·do, foi dar 
parte do occorrido ao official de dia ao 56° batalhão, 2° Tenente 
Mario Veiga Abreu (fls. v.), por intermedio do aspirante Henrique 
Lott (fls. 62) . 

Inteuogado, o anspeçada Herculano declarou ser de seu propno 
punho o cartão apprehendido. 

De maneira que ·esse cartã-o, Tecebido com impressão por aquelle 
que o recebeu, atirado á' cesta dos papeis sujo-s, foi lançado no lixo, 
em pe-daços, e dahi resuscitou, recomposto e Teconstituido; Teviveu 
no .seu estado primitivo para que a Oommissão de Constituição e 
Diplomacia delle tomasse conhecimento e o Senado o veja. 

Mas, nem o Senado vê, nen::. verá a honrada Commissão de Consti-
tuição e Diplomacia. 

Mas, senhores, não é curiosa a sorte desse extranho cartão? ! 
Rasgam-n'o, destroem-n'o, somen-n'o no lixo e mais tarde reapparece 
naturalmente lavado. (Riso .) Alinhado . . . · 

O SR. ALFREDO ELLIS - Engommado. (Riso.) 
O SR. RuY BARBoSA - ... com a toilette feita (ris-o) e em boa 

situação de comparece.r diante de gente limpa ( 1'iJSo), trajando como 
documento official para fazer alta figu•ra nos autos do inqueTito s9bre 
a grande conspiração. . · 

Ora, si nós já não estivessemo.s acostumados em casos como os 
d.o inquerito ·de 1892, a baboseiras desta natureza, era occasião de nos 
espantarmos da feTti lidade e da coragem dos compositores desses tTa-
balhos artísticos de grande envergadura com que a política Tepubli-
c_ana mostra a sua competencia pa1·a estabelecer a ordem no paiz e 
hvral-o das !'evoluções. · 



l:iontínuando ·iremos ter a este outro topico não meno.s n0tavel 
deste trabalho magistral: 

"0 corneteiro João Ferreira Pinto , na tar.de de 14, foi ao qrrartel 
do . 56° de caçadores procurar o .cabo Luiz Paulino. Moreira dos' Santos, 
a quem Pinto contou que ia haver uma grande revolta por causa da 
p1·is-ão do M-arechal Menna Barreto" (que nun~a foi preso) (fls. 11, 
57 verso, 58 e 65). 

Ao 20° grupo de a.rtilharia de montanha foram os sol·dado.s J oa-
quim Rodr~gues Oorrêa .Lima e J ,oão Fernandes de Oliveira, no dia 
14, ás 11 horas ela manhã, tendu fall ado com o soldado n . 161 da 
3a bateria, Manoel Francisco de Oliveirà, convidando-o para a revo-
lução que teria por fim a melhora da situação das praças da guamição 
e a deposição do Presidente da Republica." . 

De modo que o mesmo movimento na bocqa ·de uns tem. por objecto 
libertar o Marechal Menna Barreto da prisão em que estava e na 
bocca de outros fazer uma grande revolução para clepôr da au-toridade 
o Chefe do E stado. Ha na contradicção palpavel, material, dada ao 
mesmo movime-nto trtlmado entre os soldados de alguns batalhões, obje-
ctos absolutamenttl clistinctos, inconfundíveis como esses dous ~ 

A mentira não sabe como .se safe das suas proprias armadilhas. 
Sempre se disse que mais depressa se apanha um mentiroso do que 
um côxo. (Riso.)_ 

.Senhores, a respeito do Marechal Menna Barreto, volto a fallar. 
E' interessante vêr-me eu obrigado a defender agora o Marechal 
l-1:enna Barreto, e ex-Ministro da Guerra .elo Marechal Hermes, o seu 
verdaclei:·o elei tor, aquelle sem o apoio de cujo prestigio militar 'elle 
não est.aria occupando hoje a cadeira de Presidente da Republica, 
vêr-me eu, seu .adversario, obriga.do a defendel7o das calumnias insen-
satas desse mesmo hom~m a quem elle içou immerecid·a:n::~.ente ás altu- , 
ras do podeT . 

. Volta, porém, ia eu dizendo, este papel ao Marechal Menna Bar-
reto, mas, de que modo~ N estes termos : "Estan.do assim propagada 
a idéa do movimento em vario.s corpos da guarnição e no Batalhão 
Naval, reuniram-se os soldados P essoa, Ttheodomho, Corrêa Lima e 
Asdepiades, e resolver am procurar o Mareohal Menna Barreto para 
se aconselhar com elle sobre o movimento, que contavam. levar a 
effeito, como affirma P essoa, em seu ·depoimento, .sendo resolvido 
p~.Ios quatro que P essoa fosse procurar o M·arechal MennlJ, Barreto. 
De facto, o soldado P essoa confessou que foi á re.sidencia do MaTechal 
JVIe~na J:3arreto e que, não o encorürando, conver.sou a respeito com 
u~n so'brmho. do mesmo ~arechal, que estava á paizana, o qual lhe 
disse ser Capitão do Exercito, e que não deu opinião sobre o caso." 

De modo que, procuram o 111:nechal M<mna Barreto, n,ão o en-
contram, acham-lhe em casa um .sobrinho, o qual não dá opinião sobre 
o caso, e, não · obstante, o Marech al Menna Barreto continúa a ser 



indigitado neste inquerito, como o chefe do movimento, qu:e se desti-
nava a erguei-o por este.s meios á altura de governo, com a deposição 
do Presidente ·da Repu:blica. . 

Mas, senhores, a insensatez de tudo isso causa pas;mo e dó. Pma, 
que chefe de revolução é esse que o.s seus apaniguados não . encontram 
nu,nca e que não ·tem nem na sua familia quem por elle sa1ba respon-

der, quando o procuram ? 
O Marechal Menna Barreto não está em casa, e o sobrinho do 

Marechal não tem opinião sobre o movimento insmgente, a cujo 
respeito vão procurar a .seu tio. 

A continuação deste documento, senhores, é toda ella da mesma 
natureza. Segue-se uma ladainha numerosa de nomes de soldados, 
anspeça·das, corneteiros e tambores em numero de 25, cujo.s nomes me 
dei ao trabalho de apurar, e que aqui se acham neste papel. Vinte e 
seis praças, que o segundo relataria accusa, as quaes, entretanto, todas 
ella.s negam saber do movimento ou ter querido nelle tomar parte. 
Vel'd·ade é que são todas ao mesmo tempo accusadas por outras praçat: 
dos mesmos batalhões, mas, essas praças são curiosas e expressivas. 
Essas praças constituem um grupo de cinco ou seis, cuja intervenção 
se repete .successivament€ a respeito de cada um dos .accusados, para 
os arguir, quando elles se exculpam, para os accusar quando elles se 
defendem, para affirmaT qua1ido elles teem parte no movil,Ilento, 
quando elles declaram não ter no movim~nto parte nenhuma. 

E' um grupo de accusadoTes. São seus rrome.s : Corrêa Lima, o cabo 
Oliveira, Theodomiro, •Constantino, P into, Bandeira, Pessoa e Ascle-
piades. E sses seis .soldad·os, anspeçadas, tambores ou corneteiros, são 
os aecus·adoTes g·eraes desse grupo de oHiciaes, . preso.s, apTesentadoi 
como o nucleo do movimento da revolta nesse batalhão. 

Constituíssemos nó.s um verdadeiro tribunal ; quizessembs nós 
entrar na nossa consciencia, julgando com integridade e isenção esse 
c·aso e todos os que aqui se acham repelliriam com indignação e des-
prezo o trabalho suspeito desses seis ou sete indi viduo-s, accusadores 
constantes de vinte e seis do,s seus companheiros, .que todos negam a 
accusaçã:o contra elles, articulada. 

Basta, senhores. ~Quanto ao documento n. 2, cuido ter caracteri-
zado sufficiente1nente. Entremos no documento n. 3, cópia, diz elle na 
sua epigraphe, do relataria annexo ao inquel'Íto policial, sobre o.s acon-
tecimentos que determinaram o sitio, acompanhada da relação dos 
p1·esos. 

O mesmo teôr, senhores; a mesma maneira constante de se apre-
sentar ! Não é o inquerito, não é o relatm·io, é a cópia do ·relatmio 
annexo .ao inquerito policial sobre os acontecimentos que determinaram 
o sitio. O inquerito, este nos occultaram, o que tambem succedeu em 
relação ao relataria; e ma.ndam-no.s delles apenas a -cópia. E esta cópia 
é que deve servir de base ao no,sso estudo, ao nosso julgamento. 



· El urn delegado de policia, um agei!lte subalte~no da autoridade 
policial, um funccionario, ·demissível ad rl!lktum pelo Ministro da J u:s-
tiça que encarna em si todas as · provas testemunhaes apresentadas no 
iuquerito,. e apresenta-se substituindo a todas as testemunhas, e apre-
senta ao Congresso, substituindo uma a wma, collaborando por todas. 
Quem a.ssím procede é uma autoridade suspeita, é uma autoridade, 
r.o no p rocesso como um .dos envolvidos em medid.a,s odiosas, oppre~
sivas e perseguidoras de que o estado de sitio se nutre. Mas, Sr. · Pre-
sidente, neste documento ha ainda · alguma cóusa mais característica 
do que se encontra em todos os-outro,s. 

Quando foi feito este documento? Em que época? Em que data 
foi lavrado esse documento? E' de hoje? E' de hontern? E' do anuo 
passado? E' de ha quatro annos? E> do tempo ·do Marechal Floriano 
Peixoto.? E' do tempo do Sr. Prudente de Moraes? E ' do tempo d.o 
Sr. Rodrigues .Alves? 

O decreto não diz, não tem dat.a, nem no principio nem no fim, 
nem na abertura nem no fecho; é um documento indatavel, sem época, 
.sem data. Não se sabe qua'ndo elle foi lavrado, porq1.1e a autoridade 
que o lavrou não o datou. · 

E é com isto., Sr. Presidente, com esta miseravel prova, cqm esta 
cópia de relatorio, que se quer captar a bôa fé do Congresso, illudir 
a ·sua religião, e=ovalhar a sua honr.a. 

O SR. RrBEIRO GoN4-;)ALVES - E' ignorancia, cynismo e perver-
sidade. 

O SR. RuY BARBOSA - E' ignorancia, cynismo e perversidade, 
diz bem o honrado Senado1· pelo Piauhy; mas é ignoranci·a, cynismo 
e perversidade, em gráo que assombra, porque excede a tudo o que 
nós até hoje temos visto. 

Eu não preciso .dizer mais nada, 8rs. Senadores, para qualificar 
esta miseria moral co:nstante deste papelucho, desta cousa ignobil 
(mostr-ando), deste miser-avel trabalho, de subserviencia de uma auto-
Tida-de corrompida pelo:s seus superiores. (Muit,o bem.) 

Quando as leis criminaes deste paiz punem como crime de pre-
varicação aquelles mesmos que não tenham a energia bastante para 
responsabilizar os seus subalterno,s, nós vemos hoje abertamente o 
subalterno alliciado pelo supérior pam collaborar na nefanda obra 
da mentira com que o trabalho político desta época deshonra o paiz 
aos olhos ·do mundo nesses papeis ignobeis. 

Eu não quero saber dos nomes, rião importa a mim os indivíduos. 
Qualifico os factos, castigo os abuso,s, flagello a ,immoralidade, clamo 
c~ntra o crime, r evolto-me con~ra a provocação, a provocação · que. 
msto tTaduz ao Congresso N aClonal a provocação insolente em que 
o Governo da Republica affronta as Oamaras Legislativas trazendo-
lhes como documentos comprohatorios, dos mais altos a·ct;s de arbí-
trio governativo, um feiXe de papei.s crimino.sos, que, si houvesse lega-
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l-idade e justiça entre nós; arrastaria os seus autores t.oclos aos ba_ncos 
dos réos onde expiassem com a punição de que são dignos, os crimes 
com qu; enxovalham a ~ua terra e merecessem, Tehabilitando-se ~1ais 
tarde, os nomes de cidadãos para poderem exercei" fun~ções. P.u?hcas 
sob a direcção de qualquer Govemo digno em um paiz CIVIhzado. 
(Mwito bem. Apoúub.) · 

O SR. ALFREDO ELLIS - Mas isto é um Congresso de corcundas, 
um Congresso xiphoidico,. por muito se ter abaixado. 

O SR. RIBEIRO Go·N~~LVES - Ainda é uma injuria grave pela 
supposição do apoio incondicional. . 

O SR. RuY BARBOSA - Começa este documento, l'lietorwamente, 
vão, 'ôco, retumbante, nullo em todos os seus periodo.s, em todas as 
suas palavras, em todas as suas arguições, no qual não se sabe o que 
se admire mais - si a audacia da falsidade, si a grosseria da mão 
de obr.a, si a incapacidade profissional do artífice desta causa despTe-
zivel: · · · I: •) 

"Acabo de terminar o inquerito que V. Ex. mandou . abxir po1· esta· 
delegacia para o fim de apurar os factos que ·determinaram a decre-
tação do estado de sitio, e pelo estu·do calmo e ponderado de suas peças, 
posso assegurar a V. Ex. que existia 1·ealmente no Districto FedeTal 
um pequeno ocmlit é sedicioso . .. " 

A pedanteria, por onde · não se aninhará ella neste . mundoª · 
(Riso-s.) · ': · ' 1 ' · · '\· 

Mais tarde, veremos fallar no wmplot. A calumnia come os nomes, 
nos -seus actos; não acha ná ,sua lingua uma palavr a propria em que 
se expresse e vae buscar na lingua est rangeira termos peregrinos em 
que se occulte. A pedanteria do-s comités e dos compilots! (HilJa1·idade.) 

" . . . que existia Tealmente no Districto Federal um pequeno co-
mité, cujos acto.s pendiam a fazer brotar em todas as classes sociaes 
um extemporaneo espirito de revolução,. por actos, por palavras e pela 
imprensa . " 

.O que O·S Tevoluci onarios não -souber am foi escolher a occasião ; 
a opportuniclade foi o -que lhes f altou . A P olicia confess11 oue :o~ revo-
lução podia vir, com tanto que não fosse extemporanea. ( Hi la!ridadJe.) 
Era extemporanea porque veiu quando o Marechal Hermes precisava de , 
dormir tranquillo. Tomava estado e, na situação nova da su·a vida, não 
podia soffrer abalos, vendo-se abaTbado com movimentos de força e 
commoções intestinas. ( HiZaridade.) Viesse a revolução m ais cedo ou 
mais t::tPcle e não seria extemporanea. E xtemporanea porque . veiu 
quando veiu. (Risos.). 

" O inquerito o ·affirma com perfeição. iá pela minucia e unifor-
midade dos depoimentos, j•á pela insuspeição ·de varias testemunhos", 
(empregados publicas, co=erciantes, etc.), "cuias declarações., de 
perfeito accôrdo com outras, valorizam a,s que poderiam inquinar de 
iluspeitas. Iniciadós pela junta de boletins revolU'cionarios de jomaes, 



-i ·488-

que, mais ou menos, disfarçadamente e por meios dignos ou nao, pr~
gavam a revolta, este inquerito terminou pelos depoimentos ·dos chefes 
de segurança e da gtlaTd'a civil, de funccionarios pubHcos e de uma 
alta· .patente ·do Exercito. E tal é a .unifm:midade desses depoimentos, 
nas suas grandes línhas, que não vi mais nece.ssidade de proseguir em 
u,ma instrucção, ·deS'se ponto em diante, inutil." 

·Mas, quem são esse.s funccionnins ~ Quem são esse-s chefes de 
segurança e da guarda civil, quem ·é e.ssa ·alta patente do Exercito ? 
Não precisamos saber. 

A's vezes; pl'égava-se -claramente .a revolta, como n'A E'poca e 
em boletins assignados, todos incendiaTios. Outras, ás occultas, já em 
pamphletos de fonte suspeita, j.á em artigos entrelinha·dos ... " 

No tem bem os .Srs. S.anadores, prégava-se ·a l'evolta ás occultas em 
artigos en trelinhados. (Risos.) _ . 

" ... cheios de um surdo espírito de intriga, ora visando indispô r 
as forcas armadas contra o Governo, ora des.naturando e criticando 
azeda~~mte actos da administração, ora excitando o.s brios de · uma 
classe contr:a a outra. Afinal, não se fez mais do que repetir uma 
velha maneira: al'mava-se a indisciplina e premia-se a alma do povo 
para qll'e, em um momento opportuno" Co da reunião do Club Militar, 
por exemplo, como se diz a fls.) . . 

Aqui nem siquer o numero elas folhas se escreve. Só se diz (a fls. ) . 
A folhas quaesquer, ~ folha.s que quizerem. 
·Prég·ava-se, pois, deste modo, a revolta occultamente·. Prégava-se 

ás occultas a revolta·, por meio ele publicações entreli.nhadas no ~ 
jornaes e para maior l'elevo na parte mais .. saliente, mais conspícua, 
nem ao menos escolhiam um recanto dos jornaes. (R'iso'6. ) 

·Continúa, depois de varias observações, este papel: 
"Prégava-se occultamente a revolta." 
Vejamos este traballio de car,bonarios. Prégava-se occultamente a 

revolta. De que maneira~ 
"Agora não se grita absolutamente . pela revohrção, mas faz-se 

trabalho ele sa pa ... " 
O outro trabalho era á~ occultas, mas pelos jornaes e prégando-se 

a Tevolução abertamente; · este é tambem pelos jo1·naes, occulto, não 
fallando em revolução. 

"Agora não se grita absolutamente pela revolução, mas faz-se 
trabalho de sapa, lento e seguro." 

a) Pelo I mp·aTciaJl, nll'me·ro tantos e tantos, em um dos quae.s se 
diz essa enormidade atroz: 

"IÜ movimento, que .se pl'ecipita, parece .singularmente com a 
reacção contra o odioso emp1·ego do E:neTcibo ruz;s bratitlas dos escravos 

. fugidos." · . 
," O I mparciJal Te-feTia-se ao caso ·do Ceará e ac·hava essa semelhança 
''entre aquelle caso e o d-os escravos fugidos. No dos escravo~ fugi•dos 
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pretendia o Governo Imperial utilizar-se das forças do Exercito para. 
manter no captiveiro os escravos. 

No caso do ·Ceará pretendia o Governo Republicano servir-se 
das forças do Exercito para irnpôr ao Cea1'á um governo l'evolucio-
nario pí·oteger um movimento .sedicioso, destituir as autoridades con-
stituídas dous annos antes com o concurso do proprio Governo Federal. 

O SR. ALFREDO ELLIS - O conspirador era esse Governo. 
O SR. RuY BARBOSA - Era o revolucionario, que pretendia 'uti-

lízar·se ·da força publica, dO's officirue.s e soldados para impôr ao cear'á 
uma situação contraria á de S'lla legalidade, para depôr um Governo, 
p ara consummar logo o que hoje está consumm!lido no Geará; pa'ra 
se servir do Exercito como de um instrumento de dominação em pro-
veito de uma situação politioca contra outra. Pois não é isso que se 
fez no Ceará? Pois que outra cousa não era o que no outro TegÍmen 
se queria fazer? Eu differença não vejo sinão a de que os captivos 
daquelle tempo eram os pretinhos e os de hoje são os bnncos. 
. O I mparcial, eis um dos citados. Um matutino: " Numeras de 28 
de fevereiro de 1914, de 1, 2, · ~ e 4 de março. Artigos - "Regimen 
da Força", "Supremo appello", "A situação", conferencia "A Jus-
tiça". "A Justiça" é uma das minhas conferencias, que eu pretendia 
pronunciai· em S. Paulo e Mínas e que foram estam]_)adas nos joTnaes 
desta cidade e de •S. Paulo. Ei.s um dos documentos de prova da con-
spiração. 

Agora, confessemos que para inventar boletins tô~os não ha como 
as autoridades policiae·s brazileiras. 

(Lê): " 0 Boletim anonymo (fl. 4) . A's forças armadas (sic). 
Ao povo brazileiro e em geral, etc.". Nesse boletim diz a autoridllide 
p_olicial: "esquece-se logo e põe a-deante" - "um por todos e todos 
por um", a fórmula social:tsta, que indica franca-mente a origem do 
boletim ! " ' 

De mo1o que o boletim era socialista e os re.sponsaveis somos nós, 
os civilistas e liberaes. Mas que contacto, que affinidade, que a·ppro-
ximação existe entre os liberae.s e os sociali.stas ? Quando todos os que 
não per tencem ainda ao numero. de gente 'boçal nesses casos saobem 
que entre civilistas, liberae.s e socialistas cavam-se immensos abysmos 
de separação. Aqui está um velho liberal, um civilista decidido, a:o 
mesmo tempo um convencido adver sario do socialismo. 

Agora, si nos querem impingir a responsa·bilidade pelo.s boletins -
do socialismo. não sei por-que não a.ssacam igualmente á nossa contu 
a co-re.spop.sabilidade nos boletins anarchistas, porque eu os tenho 
Tecebido e aqui trago um delles paTa lê r ao Senado. ('Mos brando). 
Naturalmente hão de ter .chega·do ás mãos dos honrados Senadores. No 
cabeçalho deste boletiin se lê : 

"Leia porque concordará (abaixo o estado, o militarismo e o 
capital). 
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Seguem-.se d~pois' estas proposições : 
1. o As Teligiões são hypotheses sobre a creação do mundo · e a 

existencia dos homens. · 
3 . o O GoveT'uo é um organismo improductivo que consome sem 

nada crear, e cuja unica missão consiste em assegurar o privilegio 
de explorar os productores. 

4. o Sendo a politica uma sementeira de am:biç~es. e não tendo 
os politi.cos outr a aspiração qll'e não seja a de substltun:em uns aos 
outro.s nos ·empregos publicas, reconendo para isso a todos os recu::-
sos, até os ·mais ignobeis e b111taes, nós, os anarchistas, somos anti-

I . . '' . . I ' I ~ i ., I po ÜlCOS. ' ' · ,. · ' · 
•Se o ana1·chismo se 1·eduz a estas proposições, eu estava quasi 

entre elles. V ae mais longe o boletim, e diz: 
"A lei não impede os delictos : estes se prodttzem apezar della. 
6 . o A Patria é uma creação arbitraria dos governantes. 
Synthese - Nós, os ªn8irchista.s, queremos uma sociedade em 

qn(l 'cada homem se gov~rne a si mesmo e na qual os meios de: pro-
ducção estejam ao alcance de todos os homens. 

Anarchia é ·a vída livre sem que politica, moral nem economica:-
II).ente um homem predomine sobre outro. 

Publicado pelos grupos anarchistas do Rio de Janeiro." 
Não .sei por que não veiu annexo este boletim. Eu offereceria, se 

a honrada Commissão de Constituição e Diplomacia quizesse acceitar, 
este documento, para juntar ao inquerito policial. E' mais um ele-
l'nento de prova sobre os adversarios da situação Hermes. 

Segue-se sohre a lettra d, no inquerito, a menção das reunwes 
secretas qll'e se faziam no meu e.scriptorio, das quaes hontem já tive 
a honra ·de ·me occupar nesta Casa. Não voltarei a esta b8illela estu-
pida e boçal, a esta miseria: parva e ridiculissima. Direi simplesmente, 
Tepetindo o já dito hontem, que não .se conspira, nem nunca se conspi-
rai'á contra xegimen nenhum. 

Todos sabem como sou adveTsaTio deste Governo. Sou-o, porque 
não posso deixar de o ser . .. 

O SR. ÁLFREDO ELLIS - Apoiado. 
O SR RuY BARBOSA - .•. porque o primeiro adversario de si 

proprio é elle mesmo, porque ningu'em conspira tanto, actualmente, 
contra a administracão ela Republica, como esta pTopri~ admini stra-
cão. O Governo actual não necessita de que contra elle conspirem. 
Tem cahido e ha de acabar de cahir como todas as podridões cahem 
neste mundo. E' .um Governo morto de nascença, que tem vivido a 
morrer e que desapparecerá pelo effeito das causas naturae.s sem 
necessidade absoluta nenhuma_ do esforco de quem quer que seja. 

·Serrh?res. não proS"eguirei na analyse deste .papel, todo elle mesmo, 
todo elle 1gual em cada um ·dos seus caracteres aos dons papeis ante-
riores. Cópia de um relato-rio annexo com Teferencia a uma série de 
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te.&temunhas que ning1.1em conhece, cujo nome não se designa. Àpe~as 
se quebra essa anonymia das linhas finaes desse tmslado, onde se d1z: 
"E para se confirmar tudo isso affirmam varias pessoas nestes autos 
que ao sahir do Club Militar o Marechal Menna Bal'l'e~o deu vivas 
á revolução, declarações do inspector de segu·rança, sub-mspector da 
Guarda Civil Lidío Lopes, funccionario publico; Raul Luiz Peixoto 
Freitas, funccionario publico". 

E' a primeira vez que se designam algumas das testemunhas deste 
1nquerito e essas testemunhas vêm a ser dons funccionarios publicos 
que não conheço e dons agentes policiaes, cujo.s nomes tambem se 
não designam. 

Resumamos, pois, senh01·es, chegando como temos cheg13-do ao 
termo da analyse desses papeis. 

Não se apresenta o inquerito . 
Que é o inquerito? O conjuncto dos depoimentos e documentos. 

Nem um só apparece. 
O que se remette ao Congresso são "as cópias dos relatorios anne-

xos ao inquerito". "Anne:vos ao inquerito". Logo, não são o inquerito. 
"CópW.s oos mlatorio-s" . Lag'o nem siquer são os relatol'ios. 
Não são o inquerito; porque ·são apenas relatorios a elle an-

nexos. 
E nem esses relatorios, porque não pass.am de cópias desses 

papeis . 
Falia-se em testemunhas, e nem um só dos seus depoimentos se 

exhibe a;o ÜDngresso. 
lYias não são sómente os seus depoimentos o que ·Se esconde: até 

os nomes se lhes occuftam. 
E sses papeis officiaes não o.s ·d·esignam sinão pelas folhas dos 

autos do inquerito. Mas, como os autos do inquerito são sonegados 
ao Congresso, nem uma &Ó dessas referencias é ve1·ificavel. 

Tudo, pois, se vem a cifrar em referencia.s inverificadas e in-
Vlerificaveis a testemunhas indicadas numeralmente por allusões aos 
auto.s . que .se sonegam ao •Congresso, que a Camara dos Deputados 

. não viu, -que o Senad,o não vê, que a sua Commissã:o não pôde ver 
e -que, todavia, a Oommissão, o SeJ1ado, a Camara, o Oongresso dão 
como existente, acceitam como vistos e examinado-s, rece•bem como 
concludentes, subscrevem como 'deci.Sivtos, •e '1eg~timam, consagram, 
preconizam como base de um voto laudatorio a-o Governo e diffama-
torio contra os seus antagonistas. 

I sso, emibora ent11e os alvejad-os por esta detracçãJo estejam até 
marecha.es do Exercito, generaes chefes de se:rviço á Patria; ex-Mi-
nistros de Estado nesse mesmo Governo e no anterior, D1aputados 
eminentes e um Senador da Republica, ex-Vice-Presidente do Senado. 
o embaixador na Sl8gunda conferencia de Haya, o cidadã-o eleito, ha 
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qu&tro .anno.s·, Presidente da Republ:ica, ' e, como se não ba~tasse o 
esbulho, aquinhoado a.gora com as vila:aias de uma dilação ·infame. 

Mas, Srs. Senadores, quem vos deu o direito de condemnar esses 
brasileiros, si não tendes, si não vistes, si não mostraram uma só 
prova, a menor das provas, a mais leve apparencia de prova contra 
nenhum delles? Si 0 Governo, provDca:do a ~hí·bir essas provas, 
provocado aqui e na outra Oamara, provDcado pelos diffamados a 
vo.s dar conhecimento dessas prova-s, de a1gJUma causa qualquer, que 
prova seja, simule ou apparente, se recusa e exige que condemneis 
na fé implícita da palavra ·official, que condemneis, a.bafando a vossa . 
consciencia, ca·bal de estardes condemnando a innocencia? 

Mas, Srs. Senadores, legisladores ,s.ois . A lei, vós é que a fazeis. 
Das nossas mãos é que ella sahe . E nã·o <:onhecei<> os nomes, com que 
el1a estygmatiza as penas, com que élla ca,stiga o fa~·so testemunho, 
a calumnia, a prevaricação? Ou, conhecendo-o.s, não vos importaes 
de inco1>rer nessas penas e me1'ecer esses nomes, disso vos não _im-
porteis unicamente porque tendes a vossa irresponsabilidade garantida 
pela vossa existencia collectiva, pela cond'ição· especial das vossas 
funcções, pelas immunidades das vossas prerogativas? 

Mas, Srs. Senadores, que- acção feia! Que acçâ·o má! Que acção 
reprovavel! Que acção odiosa! Que acção baixa! Que acção indigna! 
E seríamos nós capazes de •a commetter? 

Não póde ser, Srs. Senadores. ISeria assumirmos a magistràtura 
da cafLumnia, a magi-stratura da mentira, a magistratura· da preva-
ricação. Eimbora não acreditemos ·que a Nação . exista, hav·emos 
acredita1: ·que existe a nossa consciencia; e a consciencia não nol-o 
permitte; havemos de sentir que existe a nossa honra; e a nossa 
honra nol-o pl'Ohihe. hbstrahir da existencia das provas e condemnar, 
.sabendo que ellas não existem. só os reprobos, só or; p11ecitos, só os 
damnad1os são capazes dessa ultima das immoralidalde·s na escala da 
nossa quéda pelo a·bysmo das miserias moraes. 

Os iSRs. ALFREDO ELLis E RIBEIRO GoNÇALvEs- Muito bem_ 
O 'SR. RuY BARBOSA - Na mdem dos máos juiz:e.s, ha os juizes 

estupidos, ha os juizes fr acos, h a os juizes venaes, ha os juizes sub-
servientes, ha os juizes iníquos e deshuman:os. Tudo isso ha e se yê 
no mundo_ Todos e'lles, porém, julgam sobre os autos, otlm os autos 
e pelos autos, em'bol'a os sophismem, t10rçam e amolgJUem. 1fias juizes 
que · condemnem sem processo, IJ.em ju:lgamento, nem autos, juizes, 
que não vejam o·s autos, e, sem os vel', sentenciem co:r;p.o si os- vissem, 
jui~s taes, só o ventre do infemo •os pariria_ E, todavia, isto nem 
mais nem menos, é o· que o Governo actua~ exige .que sejamos. 

Não é isto, senhore&? Podeis acaso contestar ·que ·O seja~ Mas 
entáJo mostrae-me esses autos. Apresentae-me um só documento, um 
só depoimento, um .só, nada mai&! um só, que :fosse remettido ao 
Congres-so I um ·só que exista no Senad0! um só, que a vossa Com· 
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m1ssao visse! Um · só; senhores 1Senadore:s. Apresentae-me um só .. 
Nã'() · apresentaes? Bmrnudeceis? Então e.stá confesso o crime, a que 
nos arra·stam: sentenciar sem processo, cond.emnar sem provas, julgar 
sem autos. (M~ito b~m . ApOIÚ~os.) 

D epois disto, poderia eu terminar, senhores, certo de haver dito 
bastante para que a vossa re,ligião estivesse esclarecida e a vossa 
ccmscienci·a appare-lhada para o acto que tendes de praticar - acto 
grave, desses que emp:anham o futuro, desses que amarram a respon-
sabilidade a•os nomes ·que a assumem, desses que hão de pes·ar no es-
pirito aos fracos e aos pervertidos, si não tiverem a coragem bastante 
de resistir ás tentações da força e do interesse. Poderia eu terminar, 
mas a cruz do meu dever manda que SÍ@a por :este Calvario acima 
at.é o .seu .alto, e não me sente sem que tenha esgotado a demonstra-
ção desta indignidade, desta iniquidade, quero dizer, em termos taes 
que nenhum de vós, nenhum dos membros desta assembJéa, nenhum 
dos julgadores deste tribunal se possa retrahir á cousciencia de que 
pratica o mal voluntariamente, conscientemente, sabendo ca·balmente 
o que vae f aze1· . 

A obra da cwlumnia, a obra da invenção mentirosa que este pre-
tenso inquerito Tepresenta foi esboçada na mensagem com que ella 
chegou ·á presença do Congresso. Não podemos separar estas duas 
partes do monstro. Di.fncta miei'!nbm! Em cada uma dellas ella se 
Tepl'oduz toda na integridade de seu caracter odioso, da sua maldade 
suprema, da sua refolhada perversidade. 

Na mensagem c.om que se abria a presente sessão legislativa, 
STs . •Senad·ores, ouvistes ou lestes estas palavras solemnes : "A vida 
política da Nação soffreu, sem duvida, durante o período do . meu 
Governo, das naturaes agitações da grande e apaixonada .campanha 
eleitoral que precederam a minha éleiçã.o". 

A mensagem aqui necessitava ele uma errata: ". . . da grande 
e apaixonada campanha eleitoral que pre'Cedeu a minha eleição" di-
riamos nós, Srs. Senadores. A campanha eleitoral é uma .só, apesar 
de ser grande e . apaixonada. Os verbos não costumam obedecer ao 
numero dos adjectiv,o.s, mas, creio eu, aos nomes das causas que lhes 
servem de agente ou sujeito. 

"A política federal e a dos Estados r.esentiram-se desses choques 
de opiniões e de preferen,cias, aggravados pelos processos düsolventes 
empregados oomo arma de eombate. Até agora não desistiram .os 
el•ementos então vencidos e de novo desamparados do· apoio nacional 
na recente e1eição de 1° ele Março, de oppôr as pretenções da sua 
ousa-dia á vontade nacional chramente manifesta. 

Da·hi tentativas criminosas de perturbação da paz publica, com 
o empreg~o dos mais reprovaveis meios, pela imprensa bcciosa e por 
tul'bulentos contumazes, para conseguir arredar as classes populare·s 
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e as forças armadas do nobre teáeno do cumprimento do dever cívico 
e da obe.diencia ás leis , 

Essas tentativas se caracterizaram com o prinmp10 de execução, 
traduzidas nos factos da noite de 4 de Março, em que agitadores 
populares e' alguns militares, esquecidos d!os seus grandes deveres 
para com a Patria· e a Republica, ensaiaràm um golpe de audacia que 
lhes entregasse o Governo Federal , 

Conhecedor das ameaças e dos manejos sediciosos, o GoveTnO 
aguardou tranquillo 0 momento opportuno de agir em defesa dla 
ordem e do decoro das instituições, seguro como estava no apoio das 
classes civis á manutenção da paz publica e da cooperação da quasi 
generalidade do;s elementos militares para a repressão de qualquer 
criminosa tentativa de desacato ao Governo legaL A Nação quer 
trabalhar e progredir e as suas forças armad-as, inspiradas no culto 
do amor da Patria e das instituições republicanas, repeHem, pelos 
seus brios, a h.ypothese de um congraçamento com a desordem. E ,s-
sas trabalham com esforço •e 00m apreciavel fruct,o para uma me-
lhoria .de educação profissional, que é seguro penhor de inquebran-
tavel disciplina que as honra e recommenda á gratidã-o nacwnaL 

Estes graves factos obrigaram o Governo a declarar o estado 
de sitio para esta .Capital e as comarcas de N-ictheroy e Petropolis, 

'no Estado do Rio de Janeiro, afim de poder usar das faculdades 
autorizadas por essa medida para imperl'ir os actos de rebeHião ou 
suffocal-a caso se cara-cterizasse," 

Ora~, Srs. Senadores, si algum dos adversal'IÍos desta m13clida 
quizesse escrever a sua condemnação não o p.oderia fazer em mais 
adequados ternllos do que os empregados pelo Presid·ente da Republica 
nesse documento para se justificar, 

Aqui se Tefe1·e elle ao movimento do Club Militar, movimento 
interior, movimento domestci.co, movimento que nã·o transpoz as por-
tas da sua casa, movimento contra o qual o :Sr . Presidente da Repu-
bEca nos declara que estava fiTmado no apoi!o geral e unan-ime da 
Nação, na solidariedade inconcussa das dasses armadas . 

-Sr. Presidente, pois um Governo que t em a .seu lado a Nação 
inteira e as classes armadas para coblibir uma deSiordem, occorrilda 
no seio de um dub, entre algumas dezenws ou centenas de homens, 
tem necessidade de medidas extraordinarias e excepcionaes que sus-
pendem a lei, a Constituição e entregam o paiz ao regimen do esta-
do de sitw?! 

Mas, Sr . P~·esidente , a ignorancia política ainda; não se enun-
ciára em term-os de confissão mais assombrosa do que esse documento 
incrível ! Si a Nação inteira estava oom o Governo, si com o Governo 
estavam o ExeTcito e a Marinha, ,si o numer-o, a multidão, o povo, 
o paiz, a sociedade, tudo o que existe, tudlo 10 que vive, tudo o que 
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milita, tuõ.o o que tem f.orça e tem poder estava c.om o Governo, para 
que precisava eUe .do estado de siti<l ~ 

Os SRs. ADoLPHO GoRDo E ALFREDO ELLIS - Apoiado. ~uiw 
bem. 

O SR. RuY BARBOSA Isso é d·e•Sconhecer no estado de sitio o 
caracte-r e:x,cepciànal que o define, a natureza ev~dente e incontras-
tavel daJS crmd:i.Ções que <l jus1ri.ficam. A Constituição da RepuMica 
fall a em commoção intestina, perigo da Patria, perigo da segurança 
da R epublica . Onde a commoçã<l intestina, quando o paiz inteiro 
estava accorde lW movimento unanime em torno do Governo~ Onde 
ú perigo da Republica, onde o risco imminente da Patría? 

Sr. Presidente, o Governo ,não tem que recorrer ao estado de 
siüo .sinão quando a .sua confiança na Nação .se abala <lU quando se 
a·bala sua confiança no·s instrumentos ·de seu poder, nas forças ar-
madas, ·que o sustentam . Mas .si as forças armadas cercam, envol-
vem garantia dE)_ seus direitos e estendem para esse Governo seus bra-
ços, esse G.overilio não tem necessidade de se servir de mais nada do 
que dos recursos ordJinarios de policia, as medidas habituaes de se-
gurança publica. (Mui to b·f31n . ) 

Vêem os honrados Senadores, -no exame · dessa questão a cada 
passo se demarca e a-giganta a enormidade monstruosa do erro, do 
crime, da loucura, que caracteriza essa situaçãio, cuja mantencia nos 
clUel'>em obrigar a assegurar por mais um voto do Congresso. 

Sr. Presidente, esse do.cumento demonstra que o Sr. Presidente 
ela Republica é, ha muito teml?Jo, o abcesso de uma idoéa fixa. 

O de1irio daJS conspirações turba a intelligen_cia do poder. Quarud:o 
este G.:Jverno começou, recebeu dos seus adversarios, recebeu da mi-
noria em ambas as Casas dio Congresso, a-quillo -que só as minorias 
em toda a parte costumam dar ao.s Governos que apoiam. 

Nasceu este Governo recebendo francamente de nós todoo as 
medidas de Governo as mais completas, as mais amplas, as mais de-
cisivll!S. Demos-lhe os recursos orçamentario.s, demos-lhe a amnistia 
anaiosamente solicita:d'a e esperada por elle com<l a unica; salvação 
sua, IllO momento, demos-lhe, .sem regatear, o estado de sitio por el1e 
solicitacllo . iTu:d.o• Q•he ·demos .pla1'a jmme~iat2.ment0 de:po·is 1sermos 
indi~itados pe-lo Presidente da R epub11ca como contumazes pertur-
badores da ordem, como irreductiveis :i:n!imigos ela tranquillidwde pu-
blica, como conspirado1·es impenitentes. 

Dahi a poucos mezes, em Maio de 1911, abrindo as Oamaras 
Legislativas, ousava o Chefe do EstaJlo, querer filiar os movimentos 
da esquadra, a re-volta da maruja, a rev:olta dos fuzileiro-s navaes ao 
movimento civilista! 'Digno, nobre e ·generoso moVIimento que veiu 
pela primeira vez affirmar nesta terra a existencia real do espírito 
clemocratico, mostrando que ain1da a·quli se- póde pleitear uma candi-
datura perante a Nação ;Brasileira! 



O S:a. ÂLFREDO ELLIS - Muito bem. , 
O S:a . RuY BARBOSA - Esse movimento, que por um adversa11io 

nobre e eLe cavalheirismo teria sido considerado como bem vindo, 
acoroyoado, saudado e louvad.o, esse movimento, salutar e bemfa-
zej.o que deu pela primeira vez ao paáz o exercício de u:ma eleição 
presidencial realmente disputada, mereceu logo depois dio Chefe do 
Estado, vencedor afinal, officialmente nessa luta, os epithetos de 
sediciosos, inimigos da ordem e adversarios dia.s Boas normas Tepu-
Micanas. 

Quando a vertigem do poder tontea os homens deste modo, nã:o 
ha de entã·o em deante nwa mruis que esperar delle senã.o loucuras, . 
llÓ loucuras e o delirlio da perseguição . 

Conhecem-no os ,psychiatras como .o mais perigoso dos delírios 
conhecidos e a esse delirio perigoso que se apoderou entre nós, ha qua-
tro annos do Governo da Republi.ca. E' um louco perseguido que vê 
inimigos em todo o mundio, e contra tndo o mundo se arma, embora 
da parte de tDidto . .o mundo não haja para com elle sinão a pieda.de, 
a compaixão e a V1ontade natura'l de acudir aos que se perdem. 

Obcesso c1e~ta obcessão, tem vivido o Governo da Republica, 
a crear conjurações .sobre .conjurações, a trazer os seus adversariíos 
debaixo da continui·dade intoleravel das suspeitas que nos estão perse-
guindo e a ánquietar a si mesmo com .esses pesadelo.s Tepetidios e in-
curaveis de ·que agora, ainà.a neste momento, estamos vendo signae·s vi-
síveis nesses cuidados extra'<lrdinarios de ·que se cerca o Presidente 
aontra o inimigo phantast1i,co , que ha uns pouco-s de mezes l:he con-
servam ao fund;o da casa, postado, um navio .de g-uerra, como 
guard'a .da sua sahida e agora: lhe puzeTam com ess::~ ainda 
outro, um bello h'iate de luxo e de recreio, completando a defe"'a pre-
si·dencial pela rectaguarda. 

A's 0rise;:; .destes delírios, Sr. Presidente, só ha que oppôr as cau-
telas natuT3Jes com que· •aquelle·s que ainda não perdenm o StJ.so se 
defendem contra os que o teem pe1·di.do. 

Infelizmente em situações como a nossa, .quando o deliúo, invade 
as alturas do poder, as consequencias dessa anomalia criam transe.s 
e crises nas quaes ·se debate uma sociedade inteiTa, quando e.ssa· s-o.cie-
dade não tem as ene1~gias de vid.a necessarias para reagir contra a mo-
lestia -que a flagella e restituil-a promptamente á m·dem normal. 

Nã-o é verdade, to•do mundo swbe, que nos não submettessemos a.os 
lances políticos dos qu3Jes sahiu triumphante com as suas .ambições o 
Marechal Hermes. Os factos ahi estão demonstrando estrondosamente 
o contrario. 

Não quizemo~ do seu Govern.o, nós i!S seus adversarios de hontem, 
de h.oje e ·de sempre, delle não quizemos sinão que desmentisse as 
nossllJS predições, que mostr-asse a justiç-a dos nossos prognosticas, que 
nos surprehendesse como uma administração excellente, quando espe-
rava:mos uma •administração funesta. 
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O Sx. ALFREDO ELLIS - Apoiado. 
O Sx. RuY BARBOSA - Foi isso, foi tudo isso, foi isso só o que 

esperamos do .Ma.rechal Pr.esidente. Si os seus actos nã-o fossem a con-
firmação dos nossos tristes vacticinios, todos nós nos teriamo& levan-
tàdo em um, movimento gtral de satisfação, de jubilo, de apoio sincero 
ao adversario do dia anterim·, para lhe darmos os parabens, para nos 
congratularmos com elle, pa.ra no·s penitenciarmos da injustiça que 
lhe tinh:amos arrogllldo. 

· Ma:s a verdade é outra. A verdade foi traduzida pm· um dos seus 
amigos, amigos ainda: hoje· bem ~onhecidos em uma das Oamara,s do 
Congresso, do qual, pouco depois de ~o;meçada esta administração, 
se .ouviu um dia dizer - que o Marechal Hermes tinha conseguido 
fazer em quatro meze..s a:quillo que o Ruy se dizi·a incapaz d~ fazer em 
quatro annos ! 

Sendo assim, Srs. Senadores, a nossa opposição não podia cessar 
por.que as sua•s causas per:si·stiam. Mas, si no Governo agora houvesse 
a possibilidade moral do arrependimento, á rehabilitação podi.a ter 
vindo; sempre .seria neceS.sa rio, porém, que o Governo republioano 
em vez de tomar a opposição como •a sua inimiga systematica a con-
sidera:sse como au.xiliaT i;ndispensa:vel e util em todos os governos 
livres, n as administrações honesta.s e bem intencionadas. 

Por um f,ílldario sem nome, em vez de escutar as reclamações 
mais seooatas e em vez de acudir ás oensur.as mais justas, em vez 
de reconhecer nos bons movimentos .do.s seus .adversarios um fundo 
·de sinoericla·de que os animava, não quiz· o Marechal Presidente nunca, 
júmais, em todos os tempos, enxergar em nós sinão solapadores syste-
maticos d a sua autoridade e inimigos irreconciliaveis d a sua .adminis-
tração. E a tai ponto cresoou e ·se enraizou no seu espír ito esta presum· 
ção funesta que desde então, desde os primeiros começos do seu Go-
verno, reclamos da 'opposição era para Jogo incitamento á persistencia 
ou reincidencia no .attentado. Aggravo nosso que se reparasse, pedido 
nosso a que se .attendasse, oensura nossa com que se concordas.&e, 
nunca os houve. Partir uma idéa da opposição era ficar assignala,da 
como uma idéa perfida, contra .a qual o Governo se devia acautelar 
e armar-se, fugindo como se foge de cousa:s pestiaes. 

Não ha, ST. Presidente, situação mais funesta no espírito de um 
Governo. · 

Se o Marechal Presidente se houvesse appal'elhado para as altu-
ras e que o elevaram com um tirocínio de experiencia, com os actos 
de moderação que a escola política vae creando no espiTito dos homens 
que a frequentam, a administração actual não se resentiria .deste espí-
rito de intolerancia Tevolta'nte, desta prevenção systematica; contTa 
os se~s adversarios. 
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Todo aquelle que .sre en,trega, ás vezes, á influencia da,s · r.Mes 
que o cercam nas imminencias do . poder é um homem pe·ràido. Porque, 
sobretudo ·nos paizes aneLe a opinião publica não ~xis·t€, o poder não 
encontra em torno .de si sinão lisonjeiros, cortezãos e agula,dores . 
O e:Stadista de bom senso atravessa a muralha das prevenções que o 
circumdam para ir ilmscar no .seio ·daquelles que o ·COmbatBm a ver-
da.qe, ·que quasi oompre se aninha nas censuras das opposições. 

Não é difficil joeirar no clamor que ellas levantam aquillo que . 
e;xprime a verdade e a justiça d.aquillo ·qu,e representam .as paixões e 
os intere•ss·es da hostilidade política, 

Nunca soube o Marechal ater-se a estas normas de bom aviso, 
nunca a,dmittiu que lhe fallassem a v·erda:de sinão os seus compa-
nheiros in tima:s, os seus privados, os homens da sua casa, O·s . membros 
da sua família; os co-religionarios do seu partido, isto é, os co-interes-
sados nos seus el'l'os os empenhado"' em ·lhe fazer pesar os serviços 
que prestavam á sua inconsciente credulidade, os que anciavam pelas 
censuras opposicionistas para, combatBndo-as, valorizarem deste modo 
a dedicat§ãO que ostentav.am :defendendo o Chefe do Estado. 

E' por se não ter sabido acautBlar dessas imperfeiçõ·es da sua 
natureza, dessaB fraquezas do seu tempaTamento, desses defeitos na-
turaes do seu espírito não prepar.a.do para. o Governo que o Marechal, 
de erro em erro> de attentado em attentado, chegou ao ultimo degráo 
dos crimes contra o re@men republicano na declaração deste sitio 
e na successão das medidas que o tBem caracterizado. 

O SR. LEoPOLDO DE BuLHÕEs- Apoi.ado! 
O .SR. RuY BARBOSA - Não é verd·ade ainda uma vez que nós 

nos tenhamos rebellado contra a opinião nacional e que ainda agora, 
nesta nova campanha eleitoral, insistíssemos nas no:Ssas pl'Btenções 
anteriores. Todos viram, Srs. Senadores, vÓ!s todos ,so ~s tBstemunhas 
disto, todos viram a franqueza com que nos a·bstivemos á luta, séria 
e abertamente, sem reservas nem .segundas intenções, porque a ver-
dade é que não creámos até hoje o-me·nor impecilho á renovação do 
mandato presidencial e qu:e anhelamos anciosos o advento do novo 
Governo, que contamos avidamente os dias pela tBrminação desse 
período funMto ·e que não tBmos outra preoccupa,ção, hoje .sinão a 
de vêr realizada no homem, para cuja candidatur,ru não concorremos, 
mas no bom exito de cuja administração somos empenhados, o rege· 
nerador .sincero e efficaz dos nossos ·C01stumes políticos, da nossa a·dmi~ 
nistração e do nosso Governo profundamente wssoJa.do por estes quatro 
anuas de pre:sidencia militar. (Mwito bem.) 

D esde que renunciei a minha candidatura presidencial, não fiz 
outr.a causa sinão almejar que a eleição ·do Presidente corresse com 
a sua normalidade legal de que o d·esignado pelo mecanismo dos nossos 
costumes eleitoraes chega,sse ao poder com a sua liber.dade inteir.a e 
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desembaraçada para governar o paiz debaixo dos . moldes a que estes 
quatro annos nos deshabituaram, restituindo-nos a tranquillidade 
legal, fazendo voltar a pratica da's instituições . republicanas e var-
rendo esta estrebaria de Angias com uma larga v.assom~a saneadoxa, 
que deixasse purifica:da a nossa atmosphera moral dos miasmas .qu·e a 
estão envenenando. 

Não é, portanto, verd.ade, não é absolutamente verdade que algu m 
interesse tivessemos em perturi!J.ar, com uma sedição militar -ou civil , 
0 andamento dos negocias para que o futuro Presidente não chegasse 
ao seu logar de -Governo, .sem embaraços nem gravidade. (Mui~o be.m.) 

Pela minha parte sempre o d isse. Antes deste estado de sitio e 
depois delle, consultado, por escripto, em S. P.aulo, -a este· respeito, 
pela minha parte sempre entendi e declarei_ que todo o nosso interesse 
actual não po-dia estar sinão em facilitarmos o eaminho a nova a.dmi- . 
nistração, para que ella começasse sem que nos nossos actos os seus 
a·dversarios encobertos pudeS>sem encontrar o subsidio que esperavam 
pa1·a chegarem, in:directamente a nossa custa, aos tortuosos intuitos 
do seu intereS>se. 

Os SRs . .ALFREDO ELLIS E RrBEIRO GoNÇALVES - Muito bem.' 
O SR. RuY BARBOSA - Quando fallo, portanto, dessa conspira-

ção, Srs. 8&nadores, faço com a isenção de um espectad-or , de um 
extranho e •de um juiz. Embora as calumnias policiaes tivessem en-
volvido o meu nome, à meu espirito se não toldou, para não enxergar 
a verdade e não a.cudir á justiça. A verdade e a justiça -são, hoje, 
as victimas dessa situação desgraçada, por ellas é que n-os levantamos 
para combater esse estado de sitio. 

Senhores, não ha quem o não saiba : - não sympathizo com os 
clubs militares; não sei se a sua idéa é regularmente compativel com 
esse princiJ;liO decorrente peio qual os corpos armados não podem 
fazer manifestações collectivas. Fallou; porém, a autoridade suprema: 
- Rowa docut est, caufSYJ; filnita wt! . Fallou a Justiça, o Supremo 
Tribunal Fed'era.l. O Club Militar existe, é uma associação consti-
tuida. c-om os seus estatuto,s, sua lei. Tem, po-rtanto, uma entidad.e 
juridica, uma existencia legal. Não me cabe a mim revogar os actos 
e decisõés da Justiça Brazileira. E se é assim, Sns. Senadores, como 
devemos encarar os acontecimentos occorridos no seio daquella asso-
ciação nos primeiros dia.s de maio? 

Especificando cs fins do Club Mi-litar, ·seus estatutos, .art. 1°, §. 4°, 
se exprimem deste modo: "Advogar os interesses collectivo·s da classe 
e os individuas de seus socios e respectivas familias, empregando pan 
isso os meios de direito." 

No inquerito militar a que presidiu um General de Divisão, 
inquerito -do qual nã-o temos sinão um aspecto perfunctorio, que se 
nos dá pelo traslado de seu relatorio, se disse que o Club Militar 
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constitue apenas uma associação ' de recre10 e benefiqencia como qual-
quer outra das dessa categ~oria. 

Na da m~Lis falso · á vista dos termos catergo:r;icos dos estatutos 
desse Olub, approv.a·dos pelo Governo e por uma sentença d·a Justiça 
Federal que a esse Club reconheceu o direito de . advogar os inte·resses 
collectivos de sua classe. Nisso se vê que o Club não é exclusivame'll.te 
uma associação anonyma de recreação e de beneficencia, como outra 
qualquer, nos termos do General presidente do inquerito militar. 

O ·Club Militar do Ceará lhe tinha enviado um telegramma que 
se diz mais ou menos concebido nestes termos: 

" Desejando permanecer dentro da legalidade e da disciplina, pe-
~limo.s a intervenção do Club em favor desta guarnição, forçada a 
uma attitude que julgamos incompatível com .a dignidade militar, 
deante da probabilidade da proxima invasão da cidade pela horda 
us.sassina dos jagunços. A resposta do Club Militar, representante le-
gitimo do E xercito, . justificará o nosso procedimento futuro." 

Assignavam este telegramma 26 ou 28 officiaes da guamição do 
Ceará. 

Obrigados por este telegralllllla a responder a seus camarada<S, os 
membros do Club Militar requereram a sua convocação com a urgen-
cia que o caso reclamava. 

E·ssa convocacão effectuou-se nos te·rmos formae.s dos estatutos, 
por um edita·l da, respectiva .directoria, que chamava o Club a re-
unir-se no dia 4 de março. 

Como, porém, os seus estatutos exigissem que o Club se não 
reunisse logo á primeira convocação, salvo dispensa do interstício, 
e não te'll.do esse interstício übtido assentimento de sua directoria,. 
segundo o edital, por esta publicado, convocara ella o Club para ~ 
dia 7 de março. 1 

A.ssignavam, porém, Srs. Senadores, o requerimento de convoca-
ção dirigido á directoria, centenas de officiaes, membTos do Club 
Militar. Assignavam-n'o na sua quasi totalidade os proprios amigos 
do P residente da &publica; a.ssignavam-n'o officiaes da Casa Mili-
tar; assignavam-n'o commandantes de corpos e de foTtalezas fieis ao 
Governo e .asignavam-n'o o.s proprios filhos do Marechal Presidente. 

Mentiu, pois, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Governo decla-
ra·ndo na sua Men agem ·que o movimento era devido a agitadores · 
populares de parceria com alguns militares esquecidos dos .seus deve-
res. Não; esse movimento de exclusiva iniciativa e de responsabili-
da.de exclusiva dos sacias do Club Militar se Tealizou animado com 
a collaboração do.s proprios filho·s do Marechal Presiden.te, dos mem-
bros da sua Casa Militar, dos commandantes de corpos fieis á sua 
a·dministração e quasi todos os seus amigos no seio -do Exercito e da 
gener alid.ade dos officiaes que compõem o Club Militar. 
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·Nem o G'overno reprovou a reunião do Club. Ao contrario, no 
dia 3 de março o Ih1ario Officia·l estampava duas notas do Oattete, 
uma justificand-o os acto:S do Governo em relação ao caso do Ceará, 
outra approvando e evidentemente applaudindo a reunião do Club 
Militar . Nessa nota se dizia : 1' A annullciada reunião do Club' Militar 
para tratar do oaso do peará não póde dar causa aos commentarios 
que alguns jornaes teem feito. Certo do e.spirito de disciplina e amor 
á.s instituições que dirige a officialida-de do Exercito Brazileiro, 
incap.az d-e pretender a intervenção -das forças armadas no Governo 
do paiz, bem como a do Club Militar .na política, vedada, aliás pelos 
seus proprios estatutos. o Governo confia absolutamente, em que a 
sessã.o annunciada confirmará mais uma vez -a correcção inquebran-
tavel da mesma e demonstrará o inutil e.sforço dos inimigos da Repu-
blica, ( ahi vem a mania perseguidora) e d-a ordem, para sublevarem 
as forças nacionaes em proveito aos seus odios ou das suas ambiçõe'S." 

Dest'arte , Sr.s. S·enaclo.res, o Governo absolutamente justificava 
a reunião do Club Militar ... 

Os SRs. RIBEIRO GoNÇALVES E ALFREDO ELLIS - Muito bem. 
O SR. RuY BARBOSA - . .. san~cionava, subscrevia essa reunião, 

reconhe-cia o direito dos seus membros a se convocarem para o effeito 
que tinham em mira e confiava no resultado esperavel das sua.s deli-
berações. 

Nem a isto se limitou, porém, relativamente ao Club Militar 
a attitude approvatoi·ia do Governo. 

Mais do que isso fez elle, resolvendo pl~itear nessa reunião elo 
Club Militar uma propo-sta, uma moção contra esta á do:s promotores 
daquella convocação. 

Do gahinete da ga região, que se achava sob o commando do 
General Souza Aguiar, foi, no dia 3 ela março, remettida á imprensa 
desta cidade a seguinte nota: - Se·rá apresentada na proxima reunião 
elo Club Militar a seguinte moção: · 

" O Club Militar resolve : 
·a) aconselhar ao Exercito a não se deixar envolver na política 

dis-solvente, attentatoria dos deve-res profissionaes do soldado; 
b) commissionar os Gener aes Ag'uiar e :F.aria, afim de se ent:m-

derem com o Governo da Republica, hypothecanclo o apoio da manu-
J·enção da ordem publica e do respeito á propriedade; 

c) que o caso chamado "do Ceará" está dentro elo criterio, cum-
prindo. pois, a.o Governo agir com energi-a, firmeza. e segurança.; 

d) telegraphar á guarnição do Ceará concitando-a a, rigorosa-
mente, dentro das b'ôas normas da disciplina, cumprir ordens legaes 
das autoridades constituídas e a todo o transe manter a ordem pu-
blica." 
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Nesta moção que o Govemo ia pleitear, Srs . .Senadores, bem 
\êdes o criterio com que os seus amigos procediam. s~~ndo o pl.ano 
da moção, que acabo de lêr, o Governo e o Club M1htar se ter1am 
de entender de potencia a potencia, o apresentando os. dous Generaes 
alli indicados, o Sr. Aguiar e o Sr. Caetano de Far1a, o papel de 
interventores, como já se. disse, entre D Club Militar e o Presidente, 
seriam o.s seus embaixadores, seus plenipotenci-arios com quem o Go-
verno teria de se entender, para deliberarem juntos sobre a solução 
do ca:so do Ceará. . 

O SR. ALFREDO ELLrs - E a Constituição ficava á porta. _ 
O SR. RuY BARBOSA- Já se vê, Srs. Senadores, que foi o Governo 

quem, com menos criterio, se houve neste assumpto, imprimindo á 
reunião do Club Militar um caracter de -autoridade superior á de 
que tinham cogitado seus promotores, seus proprios membros, quando 
convocaram simplesmente para, dentro da legalidade, responder ao 
telegramma de seus camaradas reunidos na guarnição do Ceará. Res-
pondendo a este telegramma, evidentemente·, os membros do Club 
1\1:ilitar se sentiam nesse dever a que difficilmente se poderiam sub-
trahir. Quem estav.a fóra da ordem era o Governo, procurando ser-
l'ir-se d-a guarnição daquelle Estado para fins abertamente político-s 
( .apotiados), inconstitucionaes e revolucionarias ... 

O SR. ALFREDO ELLIS - Muito bem. 
O SR. RuY BARBOSA - . .. depondo um Governo oonstituido e 

sustentando uma revolução, aqui tramada, aqui promovida, sustentada 
com os recursos do Governo, com a sua animação, com a sua solida-
riedade ostensiva. Não faziam disso segredo os chefes do movimento 
que conturbou aquelle. Estado. Abertamente diziam elles, aberta e 
repetid-amente declarava o Sr. Floro Bartholomeu que á menor palavr.a 
do Presidente da Republica ou do chefe do Partido Republicano Con-
servador, deporia elle immediatamente ·as armas! E nem o Partido 
Conservador, nem o Pre-s-idente da Republica julgou necessario pro-
ferir essa palavra salvadora, que teria desarmado a re-volução cea-
rense . . . 

O movimento de sedição, animado .assim evide-ntemente ~lo 
Governo Federal, tomou .as proporções que se sabe até chegar a cnse 
ao a.uge de intensidade em que a capital daquelle Estado se achava 
ameaçada de uma invasão, á qual se dizia que as forças armadas 
deviam assistir de braços cruzados. Foi a esta situação ignominiosa 
a que se não quiz submetter a guarnição do Ceará, como estou certo 
que s~ não teria suhmettido qualquer outra naquelle Estado, como 
acredtto qu~ não teriam feito esses navios alli mantidos para ameaçar 
aquella cap:tal, com o phantasma do bombardeio, que se annunciava 
como o ultimo re-curso da sedição instaurada pelo Governo contra a 
ordem constituíd-a naquelle Estado. 
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Era justo que ·as forças armadas se não submettessem a este 
papel. O que agora estou -dizendo é o que tenho sempre dito de:sta tri-
buna em relação aos demais casos de intervenção armada nos outros 
Estados do Norte e nas ameaças de intervenção armada em outros 
Esta;dos do .Sul. 

O Exercito é uma força essencia,lmente obediente dentro da lei 
e da Constituição. (111wiC.o b·IYin. Apoiados.) Não quer isto dizer que 
ao E xercito caiba o papel de jurista -de leguleiro, de interprete dos 
casos complexos na intelligencia da Constituição e das leis brazileiras. 
Não. Mas quer diZ'ar que, quando o.s actos .do Governo romperem 
ostensiva, material e grosseiramente contra as leis e contra a Consti-
tuição (m-uifJo b·em,· apaüados) é não só o direito, mas o dever d·as 
forças armadas, não pr-estaT obediencia a estes actos a;oortamente 
revelados contra a Constituição e contra as leis. 

O SR . .ALFREDO ELLrs - O Exercito é da Republica e não do 
Marechal. 

O 1SR. RuY BARBOSA - O E xercito da Repubilca e da Constitui-
ção não se poderia prestar a que delle se utilizasSem para d~bellar 
situacões constituídas nos E·stados situações de mais a mais constitui-
das ;om v, longa collaboração do' Governo F ederal. 

O .SR. ALFREDO ELLIS - E ferindo de morte a autonomia dos 
Estados. 

O SR. · RuY BARBOSA - O E xercito não poderia obedecer ao 
Governo, se este, pond-o-se acima da Constituição e das leis, ous·a.sse 
querer declarar a sua dictadura, dissolvendo o Congresso N.acional 
(1wpo.iados ,· rm;wi,&J 'bem,·), collocando o Chefe do Poder Executivo 
a.cima do · Legislativo e acima da Justiça. 

Do mesmo modo que não podem e não de~ein as forças armadas 
submetterem-se ás exigencias do Governo, quando este dellas se quer 
servir como instrumento de co:rribate contra a autonomia dos E stados. 
(111t~ito bem. Apovados.) 

Por estas idéas me pronunciei eu, desde a celebre desmonta do.s 
Governa-dores. Nos primeiros actos da administração de Floriano Pei-
xoto, sendo amigo seu no Governo Prov.isorio, e tendo tido sempre 
o seu apoio ind-efective1 a todos os meus actos, tendo delle recebido 
as maiores demonstrações de sympathia e de estima, tendo-me demit- , 
tido espontaneamente do cargo de Vice-Chefe para o .designar e pro-
pôr ao Ma1-echal Deodoro, como meu .succe-ssor naquella dignidade, 
separei-me do illustre cabo de guerra, do Presidente da Republica, no 
momento em que começava a aurora do seu poder, da sua pujança, 
da sua força. absolutamente para não convir em actos que a minha 
con.sciencia considerava attentatorios dessa Con.sstituição, pela qual 

· ainda hoje me estou batendo. 
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Não apo1e1 o Marechal Flori.ano na · deposição . geral dos Gover-
nadores, como o nã·o apoiei na intelligencia dada pelos seus amigos 
á lei constitucional, quando, com esse terrível sophisma, o eximiram 
de consultar as urnas,. collocando-se contra a lettra evidente, da Con-
stituição, na Presidencia da Republica, que lhe não · pertenci.a. Sepa-
rei-me para ser, fiel á minha consciencia, do Sr. Marechal Floriano 
Peixoto, desde os primeiros momentos do ·seu Gove1·no. E desde então, 
·em todos os actos de prepotencia que tem procurado alliciar a força 
arinada como instrumento político nesses actos de caudilhismo com 
que ·00 tem· agiDentado e anarchizado o paiz, sempre me manifestei 
no mesmo sentido, entendendo que obedecia não á servidão, não á 
a.hdicação da consciencia, não á renuncia ao senso moral ( rnALito 
bem), que o solda.do não é janizaro, que o cidadão armado não póde 
ser convertido tlm instrumento de perseguição do-s seus compatriotas, 
quer o Exe1·cito ex~sta para servir á ordem public€J. e que o Governo 
que o perverte, arrastando-o á .comparsa . nesses movimentos ferozes 
e sangu:inarios, commette o mais funesto, o mais monstruoso, o mais 
rev-oluéionario dos crimes contra a ordem constitucional e o espírito 
republi.cano. 

Os SRs. RIBEIRO GoN·Ç.ALVES E ALFREDO ELLIS - Apoiado. Muito 
bem. 

O SR. RuY BARROSA - Aqui está, Sr.s. Senadores, porque insisto 
em diz~r que a situação indicada á guarnição do Oeará pela política 
do Governo eTa uma situação que aos brios de sua officialidade indu-
bitavelmente · devia . repugnar. 

PTocedeTam os officiaes daquella guarnição como os militares 
do tempo do Imperio quando os quizeram converter em capitães do 
matto contra os e.scmvos captiv-os. Escravos por escravos, o povo 
escravo do Ceará actual, brancos ou mestiços, não merece meno.s do 
que os negros das antigas propriedades servis. . 

.&gora, ·Sr.s. Senadores, ,se essa é a verdade, se a reunião do Club 
Militar foi determinada pelo appello dos officiaes da guarnição do 
Ceará., se o · -objecto des-sa reunião era acudir a seus camaradas na 
repugnancia po'r eUes manifestada contra -o acto ignominioso de sel-
vageria a .que os queriam condemnm·; se do conjuncto desses factos 
é que resultou a l'esolução de deCl'etar O estado de sitio, COmO é que 
niss·o se envolve o elemento civil, nisso se embrulham os adversarios 
civilistas -do Presidente da Republica? Como é •que se não diz a ver-
dade logo e por que não teem a coragem ·de exprimir abertamente o 
qu3 sentem a l·,ssp.eito ·das forças armadas e atiram-se como ferozes 
matilhas contra inermes e:Spectadores ( apoia;rlos) dos factos que nesse 

.dia se passaram? (Muito bem.) 
No que .se passou naquella reunião parte nenhuma tiveram as 

pessoas extranhas á.s forças armadas; nem siquer os membros da im-
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prensa a ellà foram admi.ttidos; ao contrario : para os reporters dO'B 
differentes jornaes houve exclusão absoluta . 

. Da.s scenas alli occorridas eu bem poderia fazer agora assistir 
.ao guadro , relendo o depoimento de um jornalista, o testemunho do 
Sr. Macedo .Soa:res; juntai-o-hei, porém, ao meu discurso para não 
alongar a minha demora na tribuna. Mas os fa·ctos em poucas pala-
vras se podem resumir : 

Deixando, como deixou, ele comparecer a directoria, estab~leceu-S~:~ 
entre os. socios . presentes a perplexidr. de, a confusão; alguns offerece-
ram o alvitre de que alli se reunissem em assembléa provisoria e ca-
mararia o·s membros do Olub para del iberarem sobre a situação, con-
versando entre amig1::>s, socios, como a occa.sião aconselhava. Presentes, 
porém, estavam já naquella casa, para a situação que o Governo 
estava dis.posto a provocar, aquelle,s com qu-e o Governo . contava para 
suscitar a situação ele luta e de conflicto; suscitou-se a desordem, mas 
entre militares, não havendo alli dentro sinão gente official, não 
tomando parte ne.stes factos, portanto, sinão aquelles que pertenciam 
á associação alli reunida. . ' . 

Bem evidentes, entretanto, for am os intuitos dos perturbadores 
pelas aggl'essões violentas e insultuosa,s com que foram ultrajar altas 
patentes do Exercito, como o General Thaumaturgo e o M arechal 
Menna Barreto. não obstante, como o Governo relata n a sua Mensa.-
gem, o acto se concluir sem t r.anspôr a,s portas daquella casa. ' 

Diz-se que na rua havia uma multidão á espera do resultado; 
que d@ ·seio dessa multidão se levantaram clamores vivos e vivas revo-

. lucionario.s, mas a verdade é. Srs. Sena d01·es, contr a esta affirmativa 
inexacta e clamorosamente falsa, que estando entre o povo reunid o, 
não aliAs em grande numero . ás portas claquelle Olub g_rande numeTo 
·de autoridades policiaes, não houve um só movimento de parte dellas 
para conter os actos que se di zem sediciosos, não se effectou m;na 
prisão e nem uma admoestação ao menos se deu. A Policia esteve pre-
sente. representada por muitos agentes e não achou que houvesse . occa-
.sião para exercer a sua autoridade. 

Que ma·Ís provas, Srs. Senadores, de ·que tudo nesta reunião ás 
porta•s do Olub Militar se passou. a ser verdadeiro o que se diz, não 
teria sido mais .do -que a manifet:rtação pl atoni:ca do enthusiasmo da 
gente alli agglomerada?! ' 

:M:as quem é que não sabe o que são nestas causas as reuniões 
populares?! Como ellas inesperadamente e agitam! Como os cla-
mores que de seu s:eio inool)eradamente se levantHm ! Quem pód1e 
então conter as vozes irreprl.miveis em que seu sentimento· co~tra
dict.orio agitado .c:e manifesta? Mas onde é que houve isto em paiz 
nenhum constituído e livr~? Onde houve indícios ·quaesquer de alguma 
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causa capaz de ameaçar .seriamente a ordelJ'I. publica e fazer ~stre
mecer o poder constituído~ ! 

Mas, senhores meus, vêde nos Estados Unidos, vêde na Inglaterra, 
na França, na Belgica ou em qualquer das Monarchias européas, para 
não vir ás Repu:blicas Americanas : toda a vez que o povo ,se reune, 
quando o povo se ajunta nos seus comicios, quando sentimentos ·popula- . 
res qua,si sempre vehementes, se põem em conta-cto uns com os outl'os, 
como é rap1da .a scentelha, como de repente se pToduzem as g1~andes 
manifestaçÕ§.§ inoffensivas sempre, desde que o·s governos tenham o 
bom senso de saber respeital-as, em vez de reprimil-aJs e abafai-as, 
deixando esta valvula de libe1'dade, essencial em todas o,s ·paizes livres; 

O SR. ALFREDO ELLIS - Apoiado. 
O f3R. R 'uY BARBOSA - Vivas e morras! Mas vêde a-s manifesta-

ções políticas no.s E sta·dos Unidos, nos cómicios eleitoraes. Vêde n a 
Ing~laterra como elbs se produz.em contra a propria corô.a. Longe de 
as contrariar, quandQ ellas trovejam contra o poder, contra as pes-
soas dos Ministro-s, em hra·dos , em a.s-somo.s, em movimentos violentos, 
é a propria policia qu:em as protege, quem aJS garante, quem as de-
fende ni&3o que em toda a parte •se considera como o exercício natural 
de um direito do povo. 

Mas na da absolutamente houve di,sso na noite de 4 de março. 
Era · um grupo nada numero-so de curiosos attrahidos pela expectativa 
dos boatos, pelas noticias frequentes e insistentes d•a Teunião annun-
ciada, que attrahia alli um certo numero de cidadãos, desoccupados 
uns, outros interessados, curiosos todos em saber como findava a 
sessão do Club Militar convocada para responder ao .appello da guar-
nição do Ceará, porque esse appello encontrava éco no sei'o da. popu- · 
lação de-sta cidade, no seio de todos nós, no meu, nos de todos os ho-
mens publicas que eu conheço .. . 

O SR. ALFREDO ELLIS - Apoiado. 
A .SR. RuY BARBOSA - . .. aqui, em S. Paulo, em toda parte. 

E sse .appello correspimdia ao éco in timo do sentimento nacional agi-
tado n&quella occasião pela indignidade que no Ceará se queria tra-
mar a custo do concurso das forças armada:s. (Muito b·em.) 

Só, portanto, ~ audacia de um Governo com a mão assente nestes 
trabalhoo de alta mestria política seria capaz de ir buscar em factos 
de normalidade tão absoluta como aquelles elementos componentes 
de um movimento de reacção contTa o Governo, de revolução contra 
a ordem constitucional. 

·Ninguem acreditou nisso, ninguem. Os mais intimos do Oattete, 
os seus amigos mais privados' não viram na deliher ação immediata 
que tomou sinão a realização fria de uma longa pTemeditação crimi-
nosa, apparelhada muito de industria para se chegar a.o resultado que 
este estado de ,sitio consum·ou. Sinão, vêde vós, Srs. Sen·a:dores, a 
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instantaneidllide <lOm que o decreto de declaração do s1t1o acudiu ao 
mov·imento que se ·d:ils.se produzido naqnelle momento. 

O SR. ALFREDO ELLIS - Já estava naturalmente lavrado com 
antecedencioa. . , 

O SR. RuY BARBOSA - Apenas do Club Militar, por um telepho-
nem:a um dos amigos do Governo o avisa da confusão que alli aca-
ba.va de occorrer , surge immediatamente o decreto do estado de sitio 
e com elle o seu cortejo numeroso - a·s medidas de repressão contra 
todo,s os .adversa:Tios do Governo que o seu interesse envolveu naquella 
occasião nas malhas da sua rêde. 

Gomo explicar essa instantaneidade ~ 
Pois então sobre o acto desse melindre e desta gravidade, não 

tem o Governo que deliberar, quando a.s circumstanc1as lhe impõe~ 
Pois então sobre del~beração desta natureza não houve o Presidente 
da Republica seus 1Yiinistros? Pois então se comprehende que actos 
desta natureza não sejam ruminados e amadurecidos no espirito do 
Governo por UIJ?- trabalho de reflexão mais ou menos longo~ 

Nada, porém,. disto alli houve. Apenas soou nas salas do Cattete, 
o telephonema avisador, immediatamente a communica.ção do estado 
de sitio foi feita, transmittiu-se á Policia, e as medidas repressiva·s 
abrangeram a toda a cidade, envolvendo todos os visados . pela co lera 
do Governo. 

Nunca premeditação de attentado se caracterisou de modo mais 
claro, mais expressivo, eloquente e decisivo. 

Haveis de ter nota.do, Srs. Senadores, que, assim no inquerito 
civil, como no inquerito militar, não se falia no interrogatorio dos 
accusados, no depoimento dos presos. Esses cidadãos brazileiros, uns 
civis, outros militares, foram punidos pelo Governo. ' achou-se detida 
em prisões durante semanas e mezes a qua.si totalid.ade delles, sem 
que o Governo .se occupasse em os inquirir, em os ouvir, em os aca-
rear com as testemunhas accusadoras; e os outTos, os poucos a qu? 
se abrinm excepção a este abuso por serem milita1·es não se lhes deu 
ao depoimento a honra de os remetterem ao Congresso N acionai. 

Devo a aLguns delles . .ao General Thaumaturgo de Azevedo e ao 
General Feloiciano Mendes de Moraes, o transunto dos seus depoi-
mentos, que o Senado terá, creio naturalmente interesse em escutar, 
embora esse debate se alongue ainda um pouco embora ... 

O SR. PRESIDENTE - Lembro a V. Ex. que a hora regimental 
destinada á sessão está terminada. 

O SR. RuY BARBOSA - Vou concluir, Sr. Presidente. 
Embora, ia eu d~zendo , me vej•a constrangido a reservar para 

amanhã a conclusão do meu discurso, não poderia concluir ag01·a, 
Srs. Senadores, além do mais porque me não seria licito deixar aba-
fada a defesa des.ses ·accusados pela unica valvula de que essa defesa 
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actualmÊmte dispõe - a livre publicação dos , deb'ate~ parlamentaTes, 
cÓnquis,t ada a este estado de sitio por unia decisão do Supjlemo Tri-
bunal. F ederal. · 

Quando, por circumstancias outras, quando por exigencias ào 
meu dever e dà elucidação da verdade este processo não' me obrigasse 
a ir a.deante e a não poder concluir sinão amanhã o meu discurso, 
basta ria, Srs. Senadores, o facto de me ter a hora cortado a palavra 
no momento em que ia proceder á leituTa dos . depoimentos de tres Ge-
neraes brazileüo.s- os ·dous cujos ·nomes acabo de mencionar e o Gene-
ral Sebastião Bandeira, que me communicaram as suas declarações 
- bastava este facto para. que eu me ·sentisse em consciencia obrigado 
a continuar o n1eu discurso como um serviço aos interesses da JlLS-

. tiça, aos interesses da defesa, aos interesses elo -direito individual deEses 
cida-dãos ca lumniad,os, ainda. que não seja como um meio para con-
quistar á justiça política a concessão que eu delli poderi-a esperar, 
&3 os nobres Senadores quizessem, mettendo a mão na sua consciencia, 
e.scutaT os reclamos desta terra, as exigencias do paiz, a voz dos nossos 
gr11ndes interesses, se nós não abdicassemos tudo a esse i-dolo fatal 
do paTtidarismo a'bsoluto, que tem escravizad-o o mundo político, que 
substituiu as leis, a Constituição e a moralidade pela senha da obe-
diencia, incondicional aos chefes, a-os potentados, aos mandões omni-
potentes, convertidos em membros doceis da monica secreta desta con-
fraria sem DelLS nem religiã-o. 

Os homens pub1icos já não pensam nesta terr~ sinão em estaT 
lJem .éom os seus amigos, com os caBeças da: facção a que pertencem . 
(A pQ'hdos.) E' deste modo que a Justiça vem bater ás portas do 
Congresso N acionai, como uma mendiga esfarrapada, · supplicando-lhe 
a esmola :da sua audiencia, da ,sua palavra e do seu voto , para ser d~s
pedida como os desclassifica-dos, que, por não terem quem os abone, 
não encontram · um bilhete de entTada no nosso recinto de privüegio, 
ou não teem siquer ingresso nas .galerias, de onde se escuta a voz 
d'os Oradores paTlamentaTeS COmO a musica de uma Orchestra inutil 
e desacreditada. 

A Justiça está reduzida a isto1 e nós, os seus cultoi:es, nós, os 
que nQS VOtamos aO seu · apostolado, Vem-nos condemnados, na. d·efesa 
de causas como esta, que em outra·s épocas inflammarã.a o coração de 
todos .os partidos . .. 

O SR . .ALFREDO ELLIS - Muito bem. 
· O SR. RuY BARBOSA - . .. levantaria a mocida.de em extasis 

fo rmidaveis de reacção cont ra os potestades do tempo, nos vemos con-
demnados ·a clamar com a certeza pr·évia da maldição. que nos acom-
panha. da esterilidade dos nossos clamores, da inutilidade da nossa 
palavra. - ' 
· Seja feita, Srs. Senadores, a vontade dos que podem em um paiz 
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onde nada póde a opmrao, onde o povo nada póde, onde a Nação não 
pôde causa nenhuma. A política, esta politica bastarda, esta política 
desalmada e sem escrupulos de hoje tem ahalado tudo, tem extinguido 
tudo, tudo tem revogado. Revogam->se todos os dias as leis mais sa-
gradas; as mais altas <1isposições do no·sso direito político, di-a a dia, 
cáem gro.sseiramente revogadas pelo arbítrio omnipotente dos donos 
desta terra. A Constituição só não se revoga naquillo que não con:rém 
ou não apraz; só no que elles não querem não se revoga. Mas aClma 
da,s causas que se revogam ao arbítrio do homem ha uma cou.sa que 
se não r evoga nunca, e cuja acção, mais cedQ ou ma~·s tarde, Srs. Se-
nadores, se ha de vir operar entre nós, contra nós, a despeito nosso. 
arrastando-nos na onda, irresistivel dos factos que nos cercam, que 
nos envolvem e que ha de acabar, finalmente, por. nos dominar a 
todos, sem Tecursos nem resistencia possível; ha alguma causa que se 
não 1~voga : é .a vossa consciencia., Sr. :Senadores, que ha de accord-ar 
um dia para vos fazer sentir o arrependimento do sacrifício que nesta 
occasião houverdes feito á idolatria dos partidos, é a voS\<la conscien-
cia que ha de accorda.r em nós para nos tirar o somno, aos que não 
tivermos sabido cumprir ·o nosso dever neste momento grave, fertil 
de consequencias para o futuro nacional. Ha alguma causa que ainda 
se não revoga: são as leis eternas, a.s leis moraes superiores á von-
tade arbitraria dos homens; é, sobretudo, essa grande potencia, essa 
lei da.s leis, Srs . .Senadores, é a natureza humana, que ha de se levan· 
tar, em nós, soibre nós e contra nós para reclamar o seu direito, 
aquelle que não tivermos sabido respeitar, que não soubermos a.gora 
salvar do transe amargurado em que, na política brazileira, ella se 
vae vendo envolvid-a. 

Revoguem-se embor.a as leis e a Oonstituiçã:o; não revogarão 
nossas consciencias, as leis oraes, a natureza humana ! 

E isso me basta para r, ' minha palavra Se levantar nesta tribuna, 
consciente , de sua utilidade. (Palmas no 1·ecirdo e n10!S galeriJas. O om-
dJO?· é cu?np1'imeniado e abraçado por, varias colltegas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SENADOR RUY BARBOSA 

"E' inteiramente falso que qualquer sacio do Olub Militar tenha 
projectado uma desordem, ao se dirigir na noite de 4 para o edifício 
do Olub. 

Os cida:dã-os que a curiosidade levou para o trecho da avenida em 
frente ao Olub não eram desordeiros. A policia secreta, civil e militar, 
abundava nas mesmas paragens. Entre os cid-adãos na especta.tiva das 
decilsões do Olub não occorreu o mínimo incidente. Não houve uma 
algazarra , um grito, uma exaltação. O Sr. MinÜ!tro da· Agricultura 



-510-

paBsou entre os populares indifferentes .. Não houve uma :prisã_o. ~~o 
houve siquer uma admoestação da autondade a qualquer c1dadao UTI-
ta·do. Dentro do Olub estiver am reunid.os entre 250 a 300 socio.s. 
O Governo postou no proprio salão do 011?-b, hombreando com os offi-
ciaes do Exercito e da Armada, "um grupo num<er·oso de agentes 
secretas, chefiados p.or fuão Burlamaqui". Se a1guem levou desor-
deiros para o edif,icio do Olub, não foram os officiaes que lá se reuni-
ram : foi o Governo, foi a Policia, de cuja insolita presença no salão 
do Olub logo se poderiam inferir as macabras intenções d() Presi-
dent~ da Republica. Já disse por que a. reunião do Olub, na noite 
de 4, era apenas uma 1•eunião de pragmatica. Effectivamente, paTa 

· abrir e encerrar os trabalhos só estava presente o 2° Secretario. A's 
20 hora.s e 30, não se tendo ainda apresentado este membro da diTe-
ctoria, alguns socjos, vendo que nã<J haveria sessão_ e suppondo, aliás 
erradamente, que .. o Governo impedira á presença da directoria, lem-
braram que o ·Sr. Marechal Menna Baneto assumisse a presidencia 
da reunião, formada pel<Js socios presentes. Este pensamento for mal 
comprehendido~ Muitos officiaes entenderam que o Sr. Menna Barreto 
pretendia usurpar a presidencia, do Olub, e a isto se oppuzeram. Ou-
t ros. comprehendendo, embora, que não se tratava da presidencia do 
Oluib-< mas da direcção dos trahalhos dos socios alli presentes, refu-
garam o nome do Sr. Menna Barreto, desej osos de accentua.r que os 
seus intuitolS eram "exclusivamente" militares, proüssionaes e discipli-
nares. A discussã-o em redor do inC'idente generalizou-se com vehemen-
cia e acrimonia. Oomprehendendo que o- .seu nome não era garalmente 
acceito, o Sr. Mare·chal l.fenna Barreto declinou immediatamente 
assumir a presidencia da reunião. Momentos depois o Marechal 
Menna Barreto retir·ava-se ·do edifício do Olub. e immediatamente se 
retiraram quasi tod-os os officiaes presentes. Os secretas do agente 
Burlamaqui vociferam, segundo as ordens. Um Major, o Sr. Bonifacio 
da Costa, gabou-se depois de ter desacatado o Sr. General Thaum:l.-
turgo e um Tenente ajud·ante de ordens assegurava que havia tambem 
desrespeitado o Sr. Marechal Uenna Barreto. Se houve desordens 
dentro do Olub. foram promovidas pelo Governo ou pelos seus ami-
gos. Fóra do Olub, os curiosos deram alguns vivas a officiaes mais 
conhecidos ou mais sympathis·ados na massa popular. A P olicia, pre-
sente, não julgou que esses vivas fossem siquer dignos de menção. 
Tratav-a-se de um facto corriqueiro e commum. · 

Os officiaes retiraram-se do Olub na mais perfeita ordem. Alguns 
tomar am automoveis para se recolher á casa." 
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SES\SÃO DE 18 DE J·UtN!HO 

O Sr. Alencar Guimarães (*) - Perdôe-me o Senado a assom-
brosa audacia que manifesto, tomando a palavra neste recinto depois 
dos do11s formidaveis -discursos aqui proferidos pelo eminente Senador 
pela Bahia. · · 

Sim . Sr. Presidente, releve-me o Senado esse movimento, porque 
elle não 'é, não póde ser de · extranha irreverencia ·a. majestade do ta-
lento, do saber e ·da eloquencia, que tão maravilhosamente se reunem 
na augusta figur-a do egregio orador brazileiro. 

Perdôe-me o Sen.a-do; porque estou aqui· apenas no cumprimento 
de uma penosa tarefa, procurando honrar o mandato que me foi con-
ferido pelos meus ·digno.s companheiros da Oommissão de Constituição 
e Diplomacia, que çleu parecer sobre o projecto em -debate. · 

Não fosse a cir,cumstancia, que considero infeliz, de ser o Relator 
desse parecer e certamente, Sr. Presidente, não me animaria a fatigar 
a attenção da Casa, arriscando algumas ob.servações em defesa das con-
clusões a que chegou a mesma Commissão. 

Desprovido dos recursos necessario,s para contrariar na trihuna 
o mais completo, o ma~s erudito, o. mais notavel dos nossos oradores; 
sem talento (não tapoiados) e sem preparo para tão anisrcada cam~ 
panha, comprehende-se bem a Cl'uel conjunctura que se me depam. 
neste instante, d-e tão graves preoccupações para a Republica, vindo 
occu:par-me -de assumptos que só aos espíritos privilegiados é dado 
en0aminhar e Te.solver com &certo e sabedoria. 

Imploro por isto, e desde logo, o amparo da generosa benevolencia 
do tSenado para a minha incompetencia (não 'fpoiados) pedindo-lhe 
que me deixe com ·os fraquissimos recurso·s -de que disponho desempe-
nhar--me, como puder e como me fôr possível, do dever que aquella 
infeliz circumstancia me impoz. 

Sr. Presidente, data vMia, não penso como o nobre Senador pela 
Bahia que o problema que temos a resolver hoje se r evi•sta das graves 
ci rcumstancias por S. Ex. referidas, nem que pronun~iando-se favo-
r-avelmente á solução adaptada pela Camal'a dos Deputa-dos, o S-enado 
abdique do.s seus direitos e preTogativa•s e se transforme em instru-
mento passivo das paixões, odio,s, erros e crimes que S. Ex. attribue 
ao honrado e digno .Sr. Presidente da Republica. 

Do rapido exame d01s factos e das circumstancias que determina-
ram a declaração do estado de sitio em 4, de março ultimo e suas suer-
cessivas prorogações, feito com a calma e a ponderação com que . 
Senado costuma sempre deliberar em circumstancias identicas, eu 
espero, •Sr. Presidente, que resultará a convicção de que assim proce-
dendo, isto é, conformando-nos com o voto da Camara, a noss·a delibe-
ração redundará em assignalado serviço prestado á Republica. 

( *) Es-te discurso não fQi Tévisl:Q pe lo QradQr. 
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Deliberemos com calma - deliberemos de accôrdo com a: ~i·ena 
atmospher.a que respiramos neste recinto, onde se nos permitte sempre 
encarar os mais graves e tormentosos problemas sem o xeceio de qU:e 
a nossa razão seja obliterada pelo influxo das paixões e intere.sses par-
tidarios por mais respeitaveis que sejam. 

Inspiremo-nos no nosso patriotismo, na alta eompxehensão que 
temos do,s nDssos deveres, na sustentação e defesa dos legítimos inte-
resses ·do regimen, na estabilidade da Republica. 
·· NãD no.s deixemos arrastar pelo temperamento ardente, pelo verbo 
inf.lamma.do, pela vehemencia de linguagem, pelo liberalismo exage-
rado Jo portentow andor que temos ouvido . 

.Sim, Sr. Presidente, deliberemos com calma sem a impressão 
das palavras ardentes, das palavras de fogo com que procurou ferir a 
situação o eminente Senador. 

1S1-. Presidente, respondendo um dia nesta Casa, a Quintino 
Bocayuva, -que com o b1·ilho de sua palavra e o axdor de suas convic\;Ões, 
sustentou ser o sitio o interregno constitucional, o honrado Senador 
por Goyaz, Sr. Leopoldo ·de Bulhões, dizia-nos as seguintes palavr as, 
que podem Eer applicada:s ao eminente Senador pela Bahia, guardado 
o respeito que devemos á sua excelsa pessoa: " Os grandes espiritos, 
Sr. Presidente, não estão ao abrigo .das illusões fatídicas, soffrem 
como o.s medíocres a pressão das circumstancias que os rodeiam, do 
meio em que vivem." 

Eu irei um pouco mais longe, .Sr. Presidente, dizendo com Barra-
quero, o notavel esmiptor argentino, commentador de S'lla Consti-
tuição: 

"Os grandes homens são ás vezes desviados do seu destino , 
e não raro qu·ando preconizam certas theorias, são perigo.sos á 
sorte dos povos, sobre os quaes exercem pressão com o seu presti-
gio e seu ta•lento." 
E para confirmar esse conceito, referirei com as proprias pala-

vr.as, o facto historico com que Barraquero procurou justificai-o: 
"Jefferson, diz elle , foi um dos patriotas mais esclarecidos 

da ·u niã·o Americana:_ pôz a sua pessoa e os seus talentos ao ser-
viço da causa da independencia, e seus conci.cLadã.os premiaram 
seu genio e seu .patriotismó elegendo-o duas vezes Pre.sidente da 
Republica. No dia, porém, em que os E sta.dos pretende1·am d·ar-se 
uma Constituição Federal para formar uma União Consolidada, 
elle proclamou uma doutrina contraria á que triumphou na Con-
venção de Philadelphia e que mais tm·de devia reger toda a 
União. Elle er:a partidario da soberania dos E.stadDs, ao pas:so 
que Washington aspirava a unidade nacional e· a omnipotencia 
da C-onstituição. Durante a presidencia de Washington, Jefferson 
sustentou a sua doutrina na imprensa, porém, logo depois lhe foi 
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pos.sivei protegei-a e prestigiai-a na presidencia. A doutrina de 
Jefferson adquiriu em 70 annos um prestigi·o extraordinario, até 
ao ponto de levar á presidencia os seus principaes paladi~os, 
como J akson e Buchmann. Este ultimo Presidente se manifestou 
partidario ela doutrina do véto dos Est:vdos, a doutúna da nulli-
ficação, a doutrina da seccessão, a doutrina do pacto revogavel, 
a doutrina .de Jefferson; relaxou os vínculos da União, rompeu 
o laço federal e pôz a existencia dessa grande nação á borda do 
abysmo, que concluiu por envolvel-a na guerr.a civil mais tre-
menda que presenciou o mundo no seculo XIX. Este exemplo, 
conclue Barraquero, é por demais eloque_nte, elle demonstra com a 
logica .dos factos, quanto podem fazer as más doutrinas quando 
são preconizadas por homens cuj.o prestigio e talento fazem pres-
são na opiniãõ publica do paiz." 
.Sr. Presidente, o egregio Senador pela Bahia, com os seus memo-

raveis artigos no Diario de No tidas, e o seu extraordinaxio poder de 
fascinação sobre a opinião publica nacional, já ·contribuiu proficua 
e poderosamente para derrocar as velhas instituições que regeram o 
nosso paiz durante mais de meio seculo. Não queira agora S. Ex., 
com as .demasias do seu liberalismo, contribuir tambem para a desmo-
ralização, sinão o anniquilamento completo do regimen, de que se 
constituiu um dos mais notaveis fundadores. 

O SR. RuY BARB'OSA - As demasias do meu liberalismo são as 
idéas que sustento desde que a Republica se estabeleceu. 

O SR." ALENCAR GuiMARÃEs - Não é, .nãó póde ser essa a missão 
que o destino reserv-ou á portentosa aguia ·de Haya. 

Ditas estas palavxas, á guisa de introducção ás couúderaçves 
que tenho d·e fazer em defesa do parecer, entro, .agora, Sr. Presidente, 
na materia em debate, encarando a questão pelo seu lado constitucio-
nal, aspecto unico por que o encarou tambem a. Oommissão de Consti-
tuição e Diplomacia. 

Podia o ST. Presidente da Republica decretar o -sitio a 4 de 
marco? 

·Para responder á-pergunta com ordem a collocar a questão que 
nos prende a attenção em seu.s verdadeiros termos, examinemos o 
que ·diz a Constituição sobre essa medida extraor·dinaria de que se 
invr ste o Poder Publico. 

TITULO V 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Ar~ o s_o o Poder~se-h a declarar em esta_do de SltlO qualquer parte 
do terntono da Umão, suspendendo-se ah1 as garantias constitucio-
naes por tempo determinado, · -quando a segUTança da Republica o 
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ex1g1r" em caso de aggressão estrangeira ou commoção intestina. 
(Art. 34, n. 21.) . 
· § 1. o Não se achando reunido o Congresso, e correndo a Patna 

imminente perigo, exercerá essa attribuição o Poder Executivo Fe-
dexal. (Art. 48, n. 15.) 

§. 2 . o Este, porém, .durante o estado de sitio, restringir-oo-ha, nas 
medidas de repressã:o contra as pessoas, a impô r: 

1°, ,a detenção em logar não destinado aos réos de crimes com-
muns; 

2°,· o desterro para outros sítios. do territorio nacional. 
§. 3 . o Logo que se reunir o Congresso, o Presidente da Republica 

lhe relatará, motivandoo-as, as medidas de excepção que houverem sido 
tomadas. 

§ 4 . o :A.s autoridades que tenham ordenado taes medidas são res-
ponsaveis pelos abusos commettidos. 

O art. · 34, n _ 21, .a que faz refexencia a primeira parte deste 
artigo, dispõe: 

Art. 34 . .Compete privativamente ao Gongresso: 
.. . n. 21, declarar em estad.o de sitio uma ou mais parte.s do t E:r-

ritorio nacional, na. emergencia . de aggressão pox forças estrangeiras 
ou de comrnoção intestina, e approvar ou suspender o sitio que houver 
sid.o declarado pelo Poder Executivo, ou seu,s agentes responsaveis, na 
ausencia do Congresso. 

O art. 48, fin_.almente, a que se refere o § 1° do citado art. 80, 
assim estatue: 

Art. 48. Oompete privativamente ao Presidente da Republica: .. _ 
... n_ 15, declarar por si ou seus agentes re.sponsaveis o estado 

de sitio em .qualquer ponto do territorio nacional, nos casos ·de .aggres-
são estrangein ou grave commoção intestina. 

Estudando e decompondo estes dispositivos constitucionaes, temos: 
1°, que na emergencia de aggressão ou commoção intestina, quando 

a segurança da Republica o exigir, poder-se-ha declarar o estado de 
sitio em um ou mai.s pontos do tel'l'itorio nacional. 

2°, que uma vez declarado o sitio, ficam su,spensas as garantias 
constitucionaes; 

ao, que a declaração d-o sitio compete privativamente ao Con-
gresso estando elle Teunido : 

4°, que igual competencia privativa tem o Presidente da Repu-
blica para ·declarar o sitio, não estando o Congresso reunido; 

5°, que sendo -o sitio declarado pelo Podei' Executivo, este só 
poderá impôr contra .as pessoas: 

a) a detenção em logar não destinado aos réos de crimes com-
muns; 

b) o ·desterro para outros pontos d-o territorio nacional; 
ao, que o Presidente da Republica é obrigado a •relatar ao Con-
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gre,sso, n.a sua ~rimeira reunião, às medidas de excepção que houver 
ordenado, motivando-as: 

7°, finalmente, que o Pre.si.dente da Republica e seus agentes 
responsaveis, re·sp<Jndem pelos abusos que tiverem commetti.do nas me-
didas ordenadas. 

A Constituição, pois, é precisa e terminante nas suas prescripções 
sobre o sitio. Declara os casos em que póde ser declarado, firma a 
competencia dos poderes publicas que podeni, em dado momento, care-
cer desse remedio extraoi·dinario, estabelece os seus effeito.s e prescreve 
a punição dos responsaveis pelos abusos commettidos. 

Excluído o .caso da aggressão por forças estrangeiras, que escapa, 
felizmente, no actual momento ás nossas cogitações, cumpre indagar 
o .que se deve entendel' por commoção investina para saber qual o 
momento da vida nacional que póde justificar a adopção de tal pro-
videncia. 

E' na intelli.gencia deste texto constitucional que está exactar-
mente a divergencia em que nos encontramos, o eminente Sena.dor 
pela Bahia e, nó.s, os membros da Commissão de Constituição e Diplo-
macia, de que sou Relator. 

S. Ex., com, ü vigor de sua di.a·lectica e o incomparavel valor de 
sua palavra fascinadora, sustenta que "pal"a que se verifique a com-
moção intestina no sentido constitucional, é necessario que a segu-
rança .da Republica periclite" - e argumenta do seguinte modo : 

1°, ha de haver elementos .de per turbação organizados e capazes .de 
acção violenta; · r: ~ ; 

2°, o objecto da acção perturbadora ha de ser realizavel; 
3°, ha de se demonstrar que o Governo não tinha, na policia, na 

fo.rça armada e nos tribunaes, m,eios de repressão decisivos. 
E na demonstração de seu conceito, procmando a filiação histo-

rica do texto constitucional, e firmando~.se em Tejedor, Quintana e 
outros, em opposição ás opiniões divel'gentes de Avelaneda, Sarmiento, 
Rausan e Alcorta, S.. Ex. considerando o estado de sitio como provi-
dencia de repreg.são, antes que de prevenção, equipara a commoção 
intestina de que falia a no,ssa Constituição á insu1·rection e r.ebellion, 
de que tratam as leis inglezas e americanas, dizendo-nos, em seu pri-
moroso livro - O esCadJo de sitio - o seguinte : 

. "Na escala .das commoções po.ssiveis, ha gradações indeter-
minaveis. Commoções podem resultar de conflictos materiaes, 
mais ou menos limitadas, em sua área, ou na quantidade, no ca-

' racter, na disposição de seus auctores. Commoções promove na 
cid.ade a indisciplina da guarda. .Oommoções podem estabelecer-se 
pela 1·epetição de certos sinistros ou pela extensão delles. A des-
organização dos ,serviços administrativos póde tTazer 0 animo 
publico em estado ·de commoção. Violentas impressões de pavor, 
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g(u·adas. por ci-rcumstancias inoffensiva,s, que a imaginação agi-
ganta·, suscitam, ás vezes, commoções publicas das mais fortes. 
E casos ha em que um simples facto individual, a .atrocidade P.e 
um crime, a insolencia de um abuso do poder, produzem na alma 
pop_ular .commoções intensas e extensas. Appl'ehen.sões vagas, bra-
·dos levianos, ajuntamentos loquazes, não pl'oduzem commoções 
intestinas. Só a r·evolf!.a .manifesta e arrrrvrula nas rttJ{};S ou a revolta 
or·ganizada e minaz, com re.cur·sos de acção, capazes d,e inhabiUt'ar 
o (}over·no par·a .a mlanufenção iPa or·.dem, a nwoU>a, .em summa, 
sob .qitalq1te?' dias suas fórm>as patentes e inqwietwdoras, póde constri-
i'IUi:r pm-á a Republica perigo wrvminente." 

Para S. Ex., portanto, só a insurreição á mão armada ou a 
conspiração org~nizada, capaz de subverter· a or'dem cons:tittun"onal, 
é que justifica a declaração do estado ·de sitio, que é arma i!Je r·epres-
são, ;e não ele pr1evenção. 

Mas, será realmente assim, Sr. Presidente? 
Será esta a melhor intelligencia do texto constitucional? 
Data v:emia, penso que não, e commigo a Commissão de Consti-

tuição e Diplomacia, cujo parecer Ol'a se debate. · 
Como me falte autol'idade para contrariaT antagonista de tão alto 

valor, como o eminente !Senador pela Bahia, permitta-me S. Ex. que 
recorra ao,s subsídios q:ue me fornece a nossa j á abundante juúspru-
clencia parlamentar neste pa1"ticular entre as. opiniões que vi expen-
didas nesta tribuna e na da outra Casa do Congresso, eu encontro á 
pagina 34, ·!lo volume 5°, dos Documentos Par·l'arn.entar·es sobre o sitio, 
a do saudo.so e eminente Sr. Campos Salles, cuja alta competencia 
neste assumpto, como um dos melhores e mais fecundos collaboradores 
do nosso pacto fundamental, sempre foi tão bem acolhida neste recinto. 

Estudando este dispositivo dizia o eminente estadista : 
"0 l)receito constitucional, tal como se acha redigido define a 

situação, ~entro da qual é permittido ao Executivo fazer u só dessa 
medida excepcional, e define-a dizendo no art. 80 - quando a s.egu-· 
mnça d;a Republica .exigir, em CUS'O de aggr"e'Ssão .estr·angeira ou com-
moção intestina; e accrescentando no §: 1° .do me.smo artigo, co?yendo 
a Patria imminente per-igo. O que quer dize1· que, segundo o legislador 
constituinte, não é licito sem sacrificar a propria natm·eza da me.dida 
descer a detalhes restrictivos a esse respeito. 

"E.ssa mesma generalidade nas expressões encontrei nas legisla-
ções estrangeir-as, que pude consultar. · . 

Em nenhuma encontrei a disposição que .caracteriza a commocão 
intestina pela existencia de determinado numero de homens em arma's." 

O Sr. Campos Salles respondia então ao Sr. Amaro Cavalcanti, 
cujo projecto regulamentando o sitio prescrevia no art. 1 o o seguinte: 

• 



"'Ü estado de sitio só pode1.1á .ser declarado nos casos de a~gress~o 
·estrangeira ou de grave commoção intestina, que ponham a Patr1a 
em perigo, resuhante de uma guena ou de levantamento de tropas ou 
·de povo á mão armada. 

Par.agrapho unico. Para que o,s crimes .de conspiraçã·o ou sedição 
especificados nos arts. 115 e 118 do Codigo Penal, autorizem a. ~ecla
ração do estado de ·sitio, é mistér qu:e o.s ·conspiradores ou se·diCIOsos, 
concertados e reunido.s em numero superior a 10. 000 homens armados, 
occasionem por seus .actos e factos a grave commoção intestina, nos 
termos acima previstos .do presente arti.go." 

· O Sr. A.maTo Cavalcanti procurava por esse modo interpretar e 
TegulamentaT o texto constitucional -dando a vel'dadeira significação 
ela locução - comtm'oçã.o intestina, a que se Tefere o aTt. 80 da Consti-
tuição. 

O ·ST. Campos Salles, considerando o alcanee e os effeitos do 
estado de sitio e seu caracter essencia·lmente preventivo, condemnava 
a dispo.sição como perigosa, por privar o poder publico dos meios ex-
traordinarios, ·quando os ordinarios não bastem, para conterí a desor-
dem, alé1p. de importar em verdadeira restricção do texto constitucio-
nal . Na opinião de S. Ex., sendo o estado de sitio uma providencia 
de caracter essencialmente politico, instituida no interesse da ordem 
social, "quand.o surge o momento s1rpremo do perigo para a Patria, 
e é preciso vela1· pela liberdade, para resguardal-a, paTa defendei-a 
dos ataques da anarchia, o poder publico deve ser o juiz de sua oppor-
tunidade e conveniencía, logo que no seu conceito se verifique a hypo-
the.se constitu·cional que autorize a sua declaração." 

E no desenvolvimento da these, que procurava demonstrar, fa-
zendo o exame da legislaçã-o que consultára, S. Ex. proseguia nos se-
guintes termos : 

"A Constituição Americana, diz: 
" ·A garantia de haf.reas-;corp'IJ;S só poderá .ser suspensa quando o 

exigir a salvação publica no caso de rebellião ou· invasão. 
"Portanto, a commoção ahi se car.acteriza por qualquer revolta, 

pois que uma rebellião não é sinão a revolta contra os poderes consti-
tuidos ou em opposição ao .seu exercicio. 

"-Não é o numero determinado de pes·soas armadas que gera a ne-
cessi·dade de recurso su·premo, mas a necessidade da s·alvação publica. 

"Neste caso - salvação publica - está comprehendida toda a 
amplitude da faculda·de pela qual pócle ser declarado o esta,do de sitio 
em territorio americano. 

"Na Constituição Argentina, que é para nós a verdadeira fonte 
da questão, porque adaptamos á nossa as suas disposições a respeito, 
encontramos o seguinte: 

"Em caso de commoção interior ou: de ataque exterior que po-
nham em perigo o exercicio de.sta Constituição e das autori·dades por 



ella creadas, se declarará em estado de sitio a província ou territorio 
no qual se dê a perturbação · da ordem, ficando ahi suspensas as garan-
tias constitucionaes." 

"Aqui, nem ,se especifica a natureza dos. factos, nem se all~~e, 
continúa ·O Sr. Campos Salles, ao caso .determmado de uma rebelhao. 

"TU'do se resolve pelo estado de commoção, de perigo, em conse-
quencia de uma perturbação interior ou ataque exterior. 

"Acho que devemos insistir no estudo desta dispo.síção, porque, 
como disse, ahí está a fonte do nosso direito. Ora, tan to é certo que 
se conforma com esta intelligencía a Constituição Argentina, que .o 
decreto de 2 de abril deste anu-o (esta vamos em 1892 e na Repwblica 
Argentina havia tambem como entre nós uma revolução), que na•quelle 
paíz dedarou o estado de sítio por factos analogos aos nossos, traz o 
seguinte considerando : . 

" Que esta conspiração que intenta commover a Republica inteira, 
com scena.s de sangue, afim de denubar todas as autorida·des existen-
tes e substituil-as po1· uma dictadura sahida do crime e .da anarchía, 
ainda que fosse suffocada pelas forças da Nação, uma vez que esta-
lasse, havia de sel-o á custa de dolorosos sacrifícios. 

"Baseou-se, pvrtanto, o decreto em que ~e intentiava C0.11'1WL01:/Jier a 
Republica por meio de conspirações contra os po·deres do Estado. Por 

· consequencia basta a conspiração, uma tentativa se.dicio,sa, para que 
conforme as •::mas proporçõe1s• e os seus intwitos, Eegundo .a, lei a rgentina, 
l'B considere effectivo o estado de commoção, imminente o perigo, 
dando essa sitwaçã,o logar á declaração do e-stado de sítio em todo o 
tenitorio da Republica, como aconteceu com aquelle decreto." 

"Na Constituição do Chile, continúa o eminente estadista o seu 
valioso estudo , que embora não tenha estabelecido o 1'Sgimen da Fe-
deração que nós .adaptamos, todavia é incontestavelmente muito de-
mocrat í.co, estabelece-se entre as faculdade:& conferidas ao E xecutivo 
o seguinte : "Declarar o estado de sitio em um ou mais pontos d·a 
Republica, no caso .de .ataque exterior e de commoção intestina." 

" E note-se, a Consti tuição do Chile não lança apenas uma these 
·eonstitucional, como faz a nossa, mais do que isto, regulamenta o 
estado de sitio. Si, pois, esta Constituição tivesse julgado neçessario 
definir os factos que devessem autorizar a decrfltação do estado de sitio, , 
certamente o teria feito nos detalhes das suas proprias disposições 
regulamentare:& ; e, no em tanto, como .aca·bo de mostrar, o texto consti-
tucional limita-se a alludir aos ata;ques exterior e commoção intestina. 

" Isto é bastante significativo." 
"Na Reyublica Oriental, não se falla propriamente em esta.do de 

sitio. A Constituição auctoriza medidas promptas de segurança nos 
casos de ataque externo ou commoção interna . 

.A Constituição da Bolívia, a mais moderna, porque foi promul-
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groda etn 1878, e tatnb'em a mais completa, porque desee a desenvolvidos 
detalhes regulamentares, prescreve que : 

"Nos casos -de grave perigo, por commoção interio r ou guerra 
extlerior, qul'l ameacem a segnrança da Republica, o Chefe do Poder 
Executivo, com o accôrdo ·do conselho de ministros, poderá declarar· 
em estado de sitio a parte ·do territorio em que :seja nBcessario e pelo 
tempo que convi01·." . 

"•Sempre · a mesma noção. O qule caracteriza a necessida-de do 
estado de sitio é a ÍmJn1/Ínenci:a do perigo, venha do ataque externo ou 
da co.mmoçã,o intestina, que possa ·dar-se em virtude de conspiração, 
sedição, rebellião, DU de qualquer facto grave que ,produza grave per-
turbação da paz publica." 

Passando depois a ·estudar .a legislação fr anc:eza relativa ao as~ 
sumpto, ap1~cianclo os effeitos ela adopção da lei marcial com todos 
os rigores que a acompanham, .accrescenta o .Sr. Campos Salles : 

" 'Ü estaclü de sitio é a•quelle em que, sem se sn:spenderem as fun-
cções elos t ribunaes e autoridades civi-s, todavia, são adaptadas medidas 
de excepção para impedir a perturbação da paz e da ordem. 

"E' por isto qm~, quando se trata de estado de sitio, não se exige 
mais que uma commoção, um perigo imminente, não se r eqwer uma 
revolução armwda, porque este facto crearia ainda uma crise mais 
grave, que seria o esta-do de guerra. 

"Quanda é esta a s~tuação, todos sabem que contra um exercito 
não ha a Dppôr sinão outro exercito , e o.s vencidos caem sob o domínio 
·das 1eis c1'B guerra. Neste caso, j·á não se-trata de uma medida de pre-
venção, pürque o facto está consumma:do : da-do o choque entre dU'as 
forças armadas, 'não ha mais espaço para as medida:s de prevenção. 
Ahi o que impera é a lei da força pela •qual os combatentes são fatal-
mente divididos em vence.dores e vencidos. Os vencidos são punido:s. 
Realiza-se, pois, um julgamento, summarissimo, é 'c:er to, r.a.pido como 
os acontecimentos, mas um julgamento com a con-seqU'ente puniçãD 
pelos tribunaes de excepção. 

" 'Mas não é isto o que aconteoo no e-sta·do de sitio, onde não se 
pt~n.e, rnJa;~ previne-se,· onc~e não ha jwlgamento, nem applicaçÕJo de 
penas, ma.s simples 'merlidas de camcte·1· político, de c!J!r.ac8e1· ephmnero, 
em d!efesa da 8tegt~mnça do Estado." . 

Na o-pinião do ST. Campos Salles, pois, triumphante com o _voto 
elo ·Senaqo., favoravel ao substitutivo da Commissão de Justiça e Legis-
lação, ao projecto ·do ST. Amaro Cavalcanti, a com'moção intestina de 
que falla o art. 80, que autoriza a 'declaração do estado de sitio 
póde ·daT-se em virtude de conspiracão, .sedicão, Tebelliã<J ou 
de qualquer facto que produza grave pertu'1·bação da, paz publica, ~endo 
o poder publico o unico juiz da opportuni-dade e da conveniencia do 
emprego desse remedio constitucional, -cu'jo caracter é essencialmente 
preventivo. 
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:; O SR. Ruv BARBosA - Que medonhas doutrinas! E' a theoria· do 
absolutismo 1-usso! 

O SR. ALENCAR GuiMARÃEs - .Seguindo a mesma conente de 
idéas do eminente estadista, outros dos nossos ;mais notaveis parlamen-
tares, que illustram uns e illustram outros, ainda os debates desta Casa, 
com ras luzes de sua experiencia e saber, pronunciaram-se do mesmo 
modo. 

O Sr. Quintino Bocayuva, o venerando patl·iaTcha da Republica, 
cujas palaVTas e cujos conselhos eram aqui owvidos com religioso 
Tespeito,. e, a ·cuja acção de intemeTato pro·pagand'.i,sta, devemos .a 
implantação no nosso paiz, do actual regimen, entre elles, foi um dos 
mais ardentes e ·calo1;osos defensores ·dessa doutrina. 

Em sessão .de 7 ' de julho de 1894, discutindo o parecer da Com-
missão d'e Constituição e Poderes, de então, sobre o estado de sitio, 
proferiu as seguintes palavr•as : 

" ISe o estado de sitio não servisse para preveniT commoções intes-
tinas, se rião fosse uma medida precaucional para evitar a explosão 
de um mal maior, de que a sociedade .se sinta ameaçada, o estado de 
sitio seria uma medi8.a ociosa e inutil; e eu peço licença aos meus 
honrados amigos para ·dizer-lhes ·que, se no seu 'Pensamento, não• no 
meu, a jurisprudencia constitucional .do n<>iSSO 1·egimen é esta, ella está 
em diametral opposição com a jurispru:dencia constitucional de todos 
os paizes civilizados da terra." 

O SR. RuY BARBOSA - Não apoiado. 
O SR. ALENCAR GUIMARÃEs - E continúa 1S. Ex.: "Posso affir-

mar que, ao contral'io do que suppõem os meus illUJstres coHegas, o 
estado de sitio € definido em to-das as legislações, que1· na Europa, 
quer na America, como uma medida preventiva e não repressiva. E o 
fundamento desta dowtl'Ína, é claro. 

"No estado de sitio não .se juiga, nem se pu'ue." 
O ·SR. _RUY BARBOSA- Não se julga, nem se pune; mas, fazem-se 

cousas mmtos peores, mais graves e mais attentatorias da libeTdade. 
Lsso assegura a Justiça, ao passo que as medidas de estado de sitio 
e:x;pressam apenas o arbítrio de quem manda. Esta é a theoria do velho 
jacobinismo Tevolwcional"io de 1793. . 

O .SR. ALENCAR GuiMARÃEs - "São actos - continúa elle - de 
prevenção para impedir que da ame·aça de perigo se p-asse á realidade 
da aggu-essão e do transtorno da ordem social, pela influencia que pos-
sa:z;n e:eTcer aquelles· ·a quem se afasta do uerreno, ,ondl3 se produz a 
ag1taçao. 

"Não é depois .. . 
O SR. RUY BARBOSA - São phrases. 
O SR. ALENCAR GmM:ARÃEs - ... que o· incendio se pronunc1a 

e lavra, não . é depois que a revolução arvora a sua, bandeira e v·em 
com as aTroas nas m'ãos affrontar o .Governo de um Eistado, não é 
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nesse momento,, certamente, que o estado de sitio póde ter . applicação 
e effeito. ' ; J ,, • ~~ "'i; 

"•Que o estado de -sitio é unia med1da prev·3ntiva mesmo pela Con-
stitui~ão e pela nossa jmisprudencia, demonstra-s'e, -pelos proprios 
termos empregados ... 

O SR. RuY BARBOSA - Isto já foi discutido muitas vezes. 
O SR. ÀLENCAR GuurARÃEs - " .. . no art igo da Constituição . . . 
O SR. ÀLFREDO ELLIS - Toma-se o remedio antes de ser atacado 

pela molestia. 
- O SR. RuY BARBOSA - E que remedio? Dastrico. 

O _SR. ALFREDO ELus - Dastrioo venenoso. 
O SR. ÀLENCAR GuiMARÃEs - " ... que a esta. medida se refere. 

Basta a ameaça do perigo, basta que a segurança da Republica o exija, 
no caso de ·aggre.ssão estrangeira ou commoção intestina, para ser _ 
legitima a adopção dessa me-dida precaucional. Não é necessario que o 
mal tenha explodido; é j ustamente paTa pr-evenir a sua, explo~São que 
esta precaução é .adpptada pelos povos cultos, afim de impedir as des-
ordens e as consequencias sempre lutuosas e funestas de uma luta san-
grenta.'' 

O Sr. Coelho e .Campos, jmista dos mais acatados, um estudioso 
nesses assumptos, actual Ministro do .Supremo Tribunal Federal , cuja 
toga. honra tanto, quanto honrt=ü·a a cadeira que ha .bem pouco tempo 
aqui ·occupava, disse o seguinte : 

"Quando digo o estado :de sitio de · natureza ,preventiva, 
·quero dizer ,que a ,sua declaTação p óde d aT-se antes de compro-
mettida a segur ança publica., quando esta está em perigo, amea-
cada, ma-s ainda não existe um facto delictuoso, um crime capaz 
·de perturba:l-o. 

P ela Constituição não é preciso a insurreição armada -
bastam factos ~raves que façam commoção, pondo em ú-sco a 
segurança publica, paTa que se su·spendam as garantias. 

Medida de segurança ella provê efficazment.e a ordem pu-
blica· se ha commoção ou se ella co:t:re imminente perigo por factos 
capa,zes -de produzir a commoção, já prevenindo-os par a que se 
não realizem, já combatend-o-os prompta e efficazmente se em 
via de realidade, sem restricções descabida.s·, independente de qir-
eumstaJnci·as oosuisticas, deixando á ·apneciacão e responsabili-
da.de do Governo o emprego e opnortunidade das medidas de 
excepção uara que não sejam annulladas e antes que produzam 

. os seus effeitos." 
Alcindo Guana·bara, outro formoso espírito, que -semnre tem [Ilus-

trado os debates em que se empenha, assim se pTonunciiou em sessão 
da Camara d<>s Depu tados, em 5 de julho de 1892: 

"-Quando, porém. ·a C!Om'1nJoçiio intestina está imminente ou 
declarada, o P oder E xecutivo que tem obrigação de velar pela 
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ordem publica e manter ·as instituições, declara <> slt10 e lança 
mão drus suas attribuições constitucionaes; as medid~s qll'e toma· 
são preventivas." 
E mai-s adeante accrescenta: 

"O nobre Deputado entende que pela Con-stituição o -sitio só 
póde ser declarado para reprimir a commoção intestina. EntTe-
tanto, a O<>nstituição <> admitte no ca.so de perigo imminente, 
isto -é, do pe1·igo q'u.e ainda não e:&'Íste, qwe é apenas u;mJa amle:aça, 
qu;e pód,, zJOr CO?'l.Se.gluinte 8e1· p1•evenié!Jo, '11'Uil>S qWe afiintla, não póiJ.e 
se1· 1:eprirn;iào, visto que não tem e.ffect'ividaJ.dJe rejal. 

E' uma questão de segUTança como bem diz o nobre Depu-
tado poT l.!l:inas. . . quando a sociedade está correndo imminent~ · 
perigo e a autorida,de sente-se em risco, a declaração do estado 
·de sitio se impõe para qu,e se possam applical' essas medidas que, 
recahindo aob·e os que determinam tão grave situação, pr1evlinem 
.a peTturbação da ordem, garant-em a paz, consolidando a:s consti-
tuições." 

Muitos outros poderia ainda citar. Bastam-nos, poTém, esses. 
Na opinião. poi-s, dos nossos mais illustTes parlamentaTes, o 

e!'tad<> de sitio é antes medida de prevenção, que de Tepressão, não 
sendo preciso para .a sua declaração, nos teTmos do -art. 80 da Consti-
tuição, a i'f/Jsun·eiçil.o armada; bastam factos grave& que façam com-
moçã·o, pondo em Tisco a segurança publica, para que se suspendam 
as garantias. 

Entre os escriptoTes e parlamenta.Te.s aTgentino,s, é tambem trium-
phante esse conceito. Avelaneda, citado pel<> 81'. Quintino Bocayuva, 
dizia: 

"Desconhecm· qtbe a f(]Jc'/Jli/Ja.de do esfJado de sit'io é ulrn.J.a fic};(:ul-
d~e preven.í-:vm, é deso.r:xnh:dcrM· SU<a natu;r'j~za, é desconhecer que 
·e na se dá pa.ra evita1· os grandJes perigos, para !evVtar qvle os q'lde 
conspiram possam rerumir-se e OOi1.r.,s,ar {f11anàes 'l'lilLl~s." 
Alc01·ta, em sua importante obra Las garantias constitu.ciJorn;a:les 

-diz: 
"Tem--se discutido si o ataque exterior <>u a commoção in-

terna devem oSel' um facto real ,e teff,ectivo, ou se basta que haja 
wm pM.ig.o i1rvrninente de que se produzam, para que a medida 
.seja legitima, paTa que os pode~·es publicas se achem no caso de 
dictar uma disposição tão ~ave que impoTta .suspender as ga-
rantias constitucionaes. 

A meu vêr, a faculda de de declar aJ.• o estado de sitio é uma 
faculdade que póde usaT1se não só no momento do ataque ou da 
commoção s~ão com mais efficacia e quiçá m#J;is pr.opiie•dJad}3, 
P;am p1·P//Jemr essa commoção ou a:taque, fóra do lagar em que a 
situação violenta se tem pl.'oduziodo." 
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Araya, o mais moderno dos commentadores da Constituição Ar-
gentina tambem alludindo á controversia havida entre os Deputa·dos 
Gomez 'e Mognasco, na 'Üamara 1dos Deputados, a Tespeito da intelli-
gencia do art. 23 ·da Constituição Argentina, ·que é, como se sabe, a 
fonte do nosso aTt. 80, diz: 

"Este poder extraordinaTio outorgado, ha sido objecto de 
severas criticas por parte de alguns constitu·cionalistas, não 
obstante, em nosso modD de vêr, este Tecurso no .seu duplo cara-
cter de meio p1'e'ü.'emtivo e rep1·ei8'Sivo offerece grandes vantagens 
pa.ra o·s fins para que foi instituído." 
EiJS ahi, Sr. Presidente, o vei'd·adeiro conceito do estado de sitio, 

que a nossa Constituição creou, máo grado a 1'espeitavel opinião do 
eminente Sena,dor pela Bahria ... 
- Acceitando a doutrina que assim fica desenvolvida, e Teconhe-

cendo que como medida de prevenção que é, antes que de 1·epressão, 
o estado de sitio póde ser declarado pelo Poder E~ec..utivD na ausen-
cia do ·Congresso, quando ha.j.a necessidade de impedir que a insur-
reição se manifeste, que a Tevolução estale, que o crime de rebel-
lião se pratique, produza os seus effeitos, comprehen·de o Senado 
que a Commissão de Constituição e Diplomacia, para pronunciar-se 
elo modo por que o fez sobre a proposição ela Garoara dos Deputados, 
que approva os estados de sitio ultimamente declarados, não tinha 
necessida·de ele descer a detalhes, examinar provas, verificaT o seu 
valor jurídico, aTrolal-as, ouvir testemunhas, apreciar os seus depoi-
mentos, verificar a sua ~doneielade, como quer o honra-do Senador 
pela Bahia. 

O SR. RuY BARBOSA - Perfeitamente. Bastava o Governo decla-
rar o estado de sitio. 

O SR. ALENCAR GUIMARÃEs - Bastava á Commissão que ella 
chegasse como chegou á ceTteza de ·que, Tealmente, a 4 de ma1·ço estava 
esta. Ca.pital sob a. imminencia. de movimento .sedicioso, que ameaçav-a 
a. ordem publica. punha em risco a segurança do Governo, attentava 
contra, .a tranquillidade publica. 

Os factos são por demais conhecidos paTa que me julgue na 
necessidade cl.s rememoral-os agora. Vínhamos, desde longa data, sen-
tindo uma forte agitação nos espíritos : a opinião publica .. . 

O SR. RuY BARBOSA - Perfeitamente. Era a. i!glÍtação da reivin-
dicação liberal, o que a Republica não supporta. . 

O SR. ALENCAR GUIMARÃEs - _ .. vivia em constantes sobresaltos; 
a palavra dos agita.dort:)s nos comícios populares; a linguagem des-
abrida da imprensa opposicionista ; os boletins incendiarias espalha-
dos por conhecidos agitadores, em todas a,s camadas sociaes; os ata-
ques de todo o genero ao Presidente da Republica e aos depositarias 
da autorida-de publica, não se lhes Tespeitando a honra nem o lar 
domegico; O descredito qUj3 se procurava levaT ás instituições, eles-
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moralizando-as no espidto publico; as explorações sobre a ~arestia· Ô.a 
vida, attribuida por perversos agita-dores, pela imprensa licenciosa 
ao.s erros do Governo; e tantos outros fa,ctos quê traziam esta C:apital 
em constante agitação, com desassocego publico; e, por fim, os l~men
taveis -successos do Oeal'á, o derramamento de sangue que alh teve 
lagar em sinistra luta fratricida; o pronunciamento. de parte da offi-
cialid&de de Fortaleza ; o seu appello ao Club Milítar, prov-ocando OI! 
incidentes da noite de 4 de março, nesta Capital, tudo isto pa.J.~ce á 
Oommissão,· que justificava perfeitamen~ 1.a declaração do sitio, por-
que caracte1·iza, nos termos da Constituição, a commoção intestina de 
que nos falla. o art. 80.' 

O SR. · ÂLFREDO ELLIS - Quando tudo isto era feito a favor da 
candid-atura Hermes. não era -crime. 

O <SR. RuY BARBOSA - Sejam claros e francos: o melhor é -abolir 
a imprensa de uma vez. · 

O SR. 'ALENCAR GUIMARÃEs - Não é preciso descer a detalhes, 
examinar pormenorizadamente todo.s esses incidentes, para. chega:r á 
conclusão . de que andou hem, agiu constitucÍtonalmente, cumpriu o 
seu dever o Sr. Presidente da Repu:blica. evitando pelo acerto e op-
portunidade d-:J.s providencias tomadas que entra;SsemiQs ·em um 'Pe-
ríodo ·de mais -aguda crise, com ·a explosão dos elementos em Tevolta, 
que todos esses indícios mostravam se congregavam e reuniam para . 
o ataque á autoridade publica. 

A med.ida preventiva do sitio foi, portanto, conveniente e oppor-
tunamente utilizada. E' fóra de duvida isso . 

. O SR. 'ALFREDo ELLIS ~ Diev~a 188'1' d.ec.retada •até por 10 an<nos . 
O 1SR. ALENCAR GuiMARÃEs _..:._ Prol'!igamos, porém, Sr. Presi-

dente. Excedeu, por-ém, o .Sr. Presidente da Republica as fa.culdades 
constitucionaes IJ.O emprego das médid.as que tomou? 

Tamibem não. Essas medidas limital'am-is.e á prisão de alguns 
-civis e militares, em lagares não destinados aos réos de crimes com-
muns, e que as provas · colhida1s pelo Governo indicavam como res-
ponsav'eis pela agitação em qne se mantinh-a o· espirito publi-co e pelo 
movimento que se preparava contra a autorídade publica. 

'A censura (la imprensa e. a <suspen·são de aLguns jornae.s, foi ou-
tra medida empreguda. 

Discute-se si entre .as garantias constitucionales que o .sitio sus-
pende. comurehende-se a liberdade da impTensa. 

Barbalho,_ o celebre e resp1eitado commentador da nossa Consti-
tuição, .su~tenta que sim. oe todos os p1·ojectos re-gulamentando o sitio 
que teem transitado pelas duas Oamaras <1o Congresso Nacional in-
cluem sempre a suspensão dos jornaes e a 1·estricção da. liberdade da 
imprensa como uma das medid.a.s de que se uóde lançar mão. 

O SR. RuY. BARBOS~ - Não apoiado. O projecto Filgueiras na 
Camara dos Deputados ·o excluía. 
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O SR . . JoÃo Lurz .ALVES - Não ·a'])Oi{IJdto . O ;projecto. vot'ad'o . pelo 
Senado, em votação nominal, o inclui.â. 

O SR . . Ruy BARBOSA - Como não àpoiado, si eu digo que o pro-
jecto Filgueil,as o excluía ! 

O SR. JoÃo Lurz ALvES - O projecto votado pelo Se11ado me-
receu a appr.ovação nominal de V , Ex., por isso eu protestei. 

O .SR. RuY BARBOSA - Eu responderei. 
O .SR. ALENCAR GuiMARÃEs - O proprio eminente Sr. Ruy Bn r-

bosa isso reconheceu não .impugnando em sessão de 21 de outubro de 
1898 nesta Casa a seguinte disposição do projecto que regulamentava 
o estado de sitio e que então se discutia : 

" ·§ 4. 0 N•a suspensão temperaria de jornales, com pra:w 
fixado que não excederá ao determinado para estado de sitio, 
se restringirá .a limitação á liberdade da imprensa,." 

Essa é a opinião entre nós victoriO'sa. T ambem •O é na Republica 
Argentina. ' 

, Dil-o Alcorua nos seguintes termos: " ISi ·o direito de publicar 
suas idéas pela imprensa sem censura prévia,, é um direito de que 
'go·zam todos os habitantes da N açã:o, segundo· o art. 14 da Consti-
tuição, e está comprehendido entre as suas "declarações de direito" 
e si o estado de sit io .segundo .o art. 23 suspende a;S garantias consti-
tucionaes - a consequencia logica e necessaria é que sua privação 
entm l·egi.timamente entre a·s faculd ades que elle autoTiza." 

Estabelecendo a, .suspensão de alguns jornaes e exercendo a cen-
sura pl'évia em outros, o p ,oder Executivo não excedeu as f aculdad·es 
que llie são concedidas pela nossa Constituiçã-o . 

·Passando agJora á parte mais aspeTa. e ·delicada, da questão , l'!l-
lativa ao estudo e ·exame das provas colhidas pelo Governo .sobre o 
movimento ·que o levou a declara1· o sitio, devo dizer desde logo ao 
eminente Senador pela Bahia que a Commissão de Constitui9ão e 
Diplomacia, para d:ar o· .seu parecer, não tomou em consid-eração as 
Teferencias feitas nestes papeis R. S. E x., nem a qualquer dos nobres 
membros do Congresso N acionai, porventur.a nelles citados. A Com-
missão faz .inteira justiça ao eminen.te Senador, conhece a .sua acção 
prepondeTante na fundação e· vida do Tegimen, e não poderia, por ' 
isso, incluil-o entre os que conspiram contra a Ol'dem publica e atten-
tam contra a segurança da R epublica. 

O nobre Senador tem justos mot}vos de queixa, razões lhe so-
bTam para repellir com indignação e no'jo a gr.ave injus.tiça que lhe 
foi feita, com grave injuria ao seu accendrado patriotismo; mas o 
nobre Senador não póde nem deve tornar a Commissão responsavel 
por isso. 

O SR. RuY BARBOSA - Não tornei. 
O SR. ALENCAR GuiMARÃEs - Ella não julgou e não podi.a jul-

gar digna de sua attenção essa. injuriosa referencia; desprezou-a. 
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O SR. RUY BARBOSA - Jámais disse que a Oommissão désse a 
sua paternidade a taes referencias. 

O SR. ALENCAR GUIMARÃEs - ~1:.as, examinando a·s provas offe-
recida.s ao conhecimento do Senado, •O noh1·e Senador em formidavel 
critica fulminou-as com a força de .sua dô.alectica para concluir que 
ellas não servem para demonstração da existencia de causa .para a 
declaTação do sitio. 

Conhecendo do acto do Governo, o .Senado não eox;erce as fun-
cções de um verdadeiro triibunal de justiça ordinaria,, onde seja ne-' 
cessario .se OTganizar um. processo Teg·ul.ar, em que se· reunam provas 
plenas, de valor juridico, que sirvam de fundamento a uma decisão 
de caracter judicial. Exercemos as funcções de um tribunal político, 
que conhece de actos de caracter político, e em que não é indispen-
savel para elucidação dos factos a julgar a exhibição de p1;ovas jurí-
dicas, completas, po.sitivas, evidentes. · 

A natureza mesma das func_Ções que . exeroemos isso explica. 
O nosso julgamento é mBramente político·; não proferim<Js jul-

gamento judicial; conhecemos do acto político segund-o as convenien-
cias e inter esses d·o mom-ento; reso1vemos de accôrdo com os intere&- . 
ses da ordem publ.ica e -social que nos -cumpTe defender; não julga-
mos como tribunal judiciario reunindo e accumulando provas de na-
tureza jurídica. Apreciamos factos pela sua. feição· política e não 
jurídica. 

Provemos a uma neoossidade de ordem s·oci.al e política do mo-
mento; não julgamos 11em decidimo.s conflictos de ordem jurídica. 
Â13 nossas formulas são políticas e não jurídicas e não carecemos p_or 
isso de pr-ovas jurídicas paTa as nossas decisões·. 

Não tem 1·azão, portanto, o eminente ·Senador na sua vehemente 
criti-ca contra as provas offerecidas pelo Governo como· justificativa 
dos seus actos. 

Mas, .si assim não fosse, si o nosso pronunciamento se tivesse 
de fundar em provas · jurídicas e em virtude dellas firmar 1"esponsa-
bilidades e punir ·Os responsaveis, que poderíamos fazer ho•je nós do 
Senado? 

. Em casos como este, havendo responsaveis a punir, é á Camara 
e não ao S.enado que cabe decretar a accusação. 

J\Tão o tendo feito a Oamara, que pronunciamento pôde ter hoje 
o Senado? 

'Podemos nós profe1·ir um julgamento condemnando os culpados, 
se existem~ Não. 

Para. que, p õis, examinar o valor jurídico das provas, se deUas 
nada de pratico, de util, de proveitoso póde Tesultar? 

. Mas, Sr. Presidente, é tentpo de terminar. Tenho já por demais 
fat1@ado a attenção do Senado com a minha enfadonha arenga .. . 

Renovo-]he o perdão que · implorei no começo do meu discurso. 
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Não vim á tríbuna sinão em cumprimento de um penoso dever, pa.ra 
· justificar pelo seu .aspecto constitucional e juridico o parecer de que 
fui Relator. · 

Si não satisfiz a espectativa, nem honrei o mandato recebid.o, 
salve-me ao menos a intenção com que -0 fiz. 

Republicano conservador, amigo e d·efensor da swbia Oonstitui-
çã·o que nos rege, partidario extremado do prestigúo, da autoridade, 
que desejo ver cada vez mais fortalecida no meu paiz, e livre dos 
assaltos e ataques do.s elementos impenitentemente ljevolta'do•s que 
todas as socieda·des em seu seio aninham, cumpri apenas o meu de-
v•er como pude e com() ,posso, collocando-me ao lado do Sr. Presidente 
da, Republci.ca, em cajo patriotismo confio e cuja acção energica e 
previdente a 4 de março ainda uma vez garantiu a tranquillidade em 
que vamos vivendo. , 

Perdôe o Senado· se tanto o fat-iguei. 
Tenho dito. Ul1wito beon; ,11'1/láito b.et/'J't..) 

O Sr. Ruy Barlbosa (*) - 81:. PresidE>.nte, depois do discurso 
que profe1Ü na sessão de hontem, quan·do as pesso•a.s que tinham con-
corrido a esta Casa lhe transpunham .as portas, um troço numeroso 
de guardas civis, que ·se achava .occulto ou recolhido a.o pa.rque fron-
teiro ao edific:Uo. td:o .Sooa·do, envolvoeu esos1a gente· e dfBctu.ou cer;to 
numero de prisões. E stas pl'isões cahir.am a esmo, indistinctamente 
sobre as suas VÜ.ctimas unicamente . em castigo• d·o crime de haverem 
concorrido a uma sessão do .Senado e talvez manifestado nella senti-
mentos de sympathia pelo ora·dor que occupa a tribuna . . 

Factos dessa ordem não são novos e se costumam repetir quando 
tenho a honra de fallai' ao Senado. Mas por mais repetidas que se-
jam, Sr. Presidente, hei protestar sempre contra ellas, como verda-
deir.os attentados, não sómente contTa ·a libe1<dade indivó.dual desses 
que .soffremm essas violencias á dignidade da casa do Parlamento 
a cuj.as portas se praticaram. 

São a.ctos de força, cOibardemente praticados contra o povo, em 
satisfação dos despeitos de uma autori.dade que se não sabe conter 
na sua altura legal. 

PiosSiÍ.vel é •que nos . oo~e:s paruame'ntai-es da OafTaria da ZUr 
lulandia ou do Oongo essas cousas seja!ll correntes, mas asseguro a 
V. Ex. que nos costumes parlamentares de nenhum paiz livre e or-
ganizado se admittiria que a policia cahísse, como hontem, sem razão 

. alguma, so•bre cidadã.o-s reunidos que deixavam uma casa ·do Con-
gresso, quand·o não costuma cahri.r sobre o.s viciosos que se retiram 
elas casas suspeitas, de dia ou de noite, nessa metrop.ole onde a liber-
dade do VÍICÍ.Q é absoiuta .e só eD!CIOIUtm IObosta.culo·s •a liblertd>a:de· 'leg1al. 

( *) Este discurso não foi . revisto :pelo orador. 



Protestando contra este facto, Br. Presidente, ~u pediria aos que 
me .ouvem ·que se abstivessem de aqui vir, qú.e deixassem vasô.as .as 
tribuna•s, que não occupassem estas galerias. A minha voz havia de 
ter algum caminho por onde lhes cheg1asse aos ouvidos, e 18[llb0ra 
funccionassemos aqui em um deserto, a Nação· teria conhecimento 
de que o ,seu humüde mandata.rio cumpriu os seus d·everes de repre-
sentante ·da N açã.o na medida .das suas forças. 

O .SR. PRESIDENTE - V. Ex. ha de me permittir que o inter-
r.ompa. Acredito que V. Ex. não attribuiu á direcção dos trabalho.s 
desta Casa a responsabilidade. nos factos que acaba de communicar 
ao Senado. A Mesa só teve conhecimento delles pela informação que 
V. Ex. acaba de dar, e o Senado to:do é testemunha de que jámais 
o Presidente desta Casa p11o tern;polre tomou providencia. alguma de 
repressão dentr.o do re cinto contra .os amigos de V. Ex. Ao contrario. 
As tri·bunas desta Casa são diar iamente occupadas pelos amigos de 
V. Ex. Não toonei 'Providencia a}gulllla de car.aJCter repressivo ,QIU po-
licial aqui; não a permit1Jiria me•smo .. De modo que a libe·rdade da 
tribuna é completa, como completa tem sid'o mantida a liberdade 
áquelles que são seduzidos pela eloquencia de V. Ex. Não vejo, por-
tanto, razão para que V. Ex. s~ refira ás liberdades parlamenta1·es 
conculcad-as. Do que se dá na rua essa responsabilidade não no.s ca·be 

- a.bsolutamente. 
O SR. RuY BARBOSA - Mas, Sr. Presidente, V. E'x. não neces-

sita de se de·fender contra imputações que lhe não arroguei. Não at-
tribui á Mesa do Senado a responsabili1dade dos succesoo•s a que me 
ac8!bo de referir, ;mas não podia deixar de me ref·<n·ir a elles neste 
recinto e +amentar aqui este processo, porque elle constitue· incontes-
tavelmente uma restricção a cidadãos contra as liberdades parla-
mentares. 

Que importa .seja franqueado livremente o ip.gresso nesta CaS'a 
a qu.antos ciJda·dãos hrazileil'Os queü1am .a.qui concon·ar p·a.1'a o.u:vri.r 
os discursos proferidos nesta tribuna e os trabalhos desenvolvidos 
nesta Casa, si á porta da rua os espel'a a policia para, .a esmo,· entre 
os que sahem, ;prender a, torto e dire;ito, recolhendo a cid!adãos, a 
moços, a estudantes . . . 

O SR. ALFREDO ELLIS - A innocentes. 
O SR. RuY BARBOSA - . .. . a pessoas innocentes á cadeia e ao 

xadrez, como lar a pios e malfeitores? 
A coacção é evidente. Eu me sinto coagido uma vez que sou in-

voluntariamente causa de perseguiçõeS' desta natureza. 
O SR. ALFREDO ELLIS - Como si o Senado fosse uma casa de 

vender bicho. (H il•o)r'irl!ade.) 
O SR. PRESIDENTE - Hontem, ·depois de lev·antad•a a sessão, ao 

retirar-me, passei por entre o povo que esperava por V . E. e nã:o vi 



da parte delle desacato algum, não vendo tambem alli ,presente a 
policia, nem .a guarda civil. 

O SR. ALFREDO ELLIS __: J •á tinham feito a limpeza. 
O SR. RuY BARBOSA - Mas, o facto a que me acwbo de referir 

. foi-me relatado hontem, á noite, em minha casa, por Deputados que 
a elle haviam .assistido, e antes disto, por diversos jorJloaes desta Ca-
pital, pelo telephone, me havia sido elle communicado. 

Innumeras vezes isto aqui tem occol'l"ido e geralmente só occorre 
quando eu occupo a tribuna. 

Deixarei, ,porém, Sr. Presid·ente, eljte incidente desagradavel para 
entrar no assumpto, respondendo ao nobre Relator da Commissão de 
Constituição e Diplomacia e continuando o meu trabalho de Cl'Ítica 
e ·d,emons1Jr•açã1o co.meÇiaJdo ll'lliS ,duas St!7SSÕe.s ;a.n.terio.l'es . 

Agradeço · .ao nobre Sena.dor as palavras .cheias de tanta exces-
siva .benignidade com que me obsequiou, el·evando a minha pessoa 
muito acima da esphera do seu merecimento. 

Os SRs. ALFREDO ELLIS E RIBEIRO GoiN'çALVES - Não apoiado. 
O SR. RuY BARBOSA - Mas, exprimindo-lhe deste modo o meu 

reconhecimento sincel'O pela benignidade e cortezia das suas palavras, 
,permitta-me o JloObre Senador dizer-lhe francamente que preferia da 
sua pm·te mais sobriedade nos elogios ás minhas qualidades pessoa.es 
e mais justiça . .. 

O SR. ALENCAR GurMARÃEs - O que procurei fazer a V. Ex. fôi 
exclusivamente justiça, nada mais. 

O SR. RUY BARBOSA - Eu peço a V . Ex. que me ouça. Pmferia 
da parte do nobre Senador mais sobriedade nos elogios ás minhas 
qualidade!> pessoaes e mais justiça ás minhas idéas . 

. Doeu-me naturalmente o ver-me indicado pelo nobre Senador, 
cujas sympathias acaba de exprimir de um modo tão generoso, como 
um temperamento menos calmo em que as idéas brotam sem a, devida 
reflexão e cuja influencia ,pe1:;t. fascinação que ellas exercem sobre os 
contemporaneos, é mais perniciosa do que util. 

Não me faz justiça o nobre Senado·r na maneira de qualificar 
o meu temperamento. A vehJ)w.encia das ;minhas palavras Tesumin>do 
a sinceridade e profundeza das minhas convicções não importa di-
minuir a serenidade com que ellas no meu espírito sempre se formam. 

Sei ser calmo, sei ser reflecti.do e .sei ser meditado·. Sentei-me 
já em uma .assembléa de diplomatas, onde se achav·am reünido.s os 
rep~esentantes de 41 potencias, e ahi fui notado exactamente pela 
prudencia, pela calma, pela Te&erva e pela frieza da minha attitude 
e da minha palavra. Não me ca;be, pois, a qualificação de espírito 
ardente e apaixonado ~!.11 que- as idéas fallem menos, porque não 
teem a devida madureza. 

1Si c_ontribui_ para ~errocar :0 antigJo regime~, senhores, não foi 
com a plCareta mconsmente e v1olenta do de:mohdor, fo·i pela acção 
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das idiéas, d·as puras, nobres e triumphantes id~as que eu na.quella 
época defendia e da-s quaes nasceu o regimen actuaL 

Os SRs. ALFREDO ELLrs E RIBEIRO GoN;çALvEs - Muito bem. 
O SR . RuY BARBOSA - Nã.o, era eru republica:l!jo. Preguei s'eiill]?re 

aos monarchistas a.s minha;s idéas em nome dos interesses da mCl'nar-
chia. No grande conselho do Partido Li:beral que no ultimo anuo· 
daquelle reg.imen aqui se reuniu, o principio divergente por mim 
levantado como bandeira da situação e realizado por a,quelle partido 
e11a o principio dp Go.ve·rno Thd,erativío, •qu.e >9lua magestade Cl' Impe-
rador acolheu e o conselheiro. J.osé Antonio Saraiva aibraçou, e que 
só não se realizou, porque o ministr·O presidente do conselho, então 
chamado ao poder, divergia destas idéas capitaes que, si houvessem, 
portanto, sido adaptadas, teriam naquella occasião salvado o impe-
r~<>, ou d-emorado talvez por muito tempo a fundação do novo re-
g.Imen. 

Eram, portanto, idéas organizadoras, id<éa.s conservadoras, idéas 
salvad·oras, idéas em nome das quaes me batia eu contra os dou.s ul-
timos gabinetes da Monarchia, tão salvado.ras, tão oonservadoras, tão 
organizadoras, que hoje nos documento.s políticos do Príncipe pre-
tendente á r estauração do thi'Ono ellas reapparecem como base da 
reconstituiçã-o do paiz, debaixo >da Corôa Itnper.ial. 

Quando, portanto, um homem tem no seu passado esses elemen-
tos para mostrar a, .solidez política dos princípios que defend>e, não 
póde ser confundic1o com o.s perturbadores, com os agitadores e se-
meadores de idéas menos ver·dwdeiras, cujo influxo actua pernicio-
samente sobre a opinião do .seu tempo. 

Os SRs. ALFREDO ELLIS E RIBEIRo GONi~ALVEs - Apoiado. Mui-
, to bem. 

O SR. RuY BARBOSA - Depois, feita a revolução, proclamado 
este regimen, organizado o Governo que o devia esta•bele·cer e dar 
em assembléa a sua carta, senhores, fui eu, é preciso dizel-o, o gra:nde 
trabalhador, fui eu o ·Organizador constante, fui eu aquelle de cujos 
esforços quotidianos sahiu .a elaboração lenta. das principaes medida~ 
sobre a.s quaes está fundado o regimen actual. 

Os SRs. ALFREDO ELLIS E RIBEIRO GoiN'çALVES - Apoiado. Mui-
to bem. 

O SR. RuY BARBOSA - Essá Oonstituiçã·o que a:hi está, que todos 
discutem, que todo mundo conhece melhor do que eu, essa Oonsti-
tuiçwo qoo 1ahi está deve-se tprinciQ>Irulm'ffil'te ao meu .traha1ho, á minha 
influencia e ás minhas idéa.s. 

Os tempos teem corrido. A minha parte no desenvolvimento 
deste regimen . ahi está no conhecimento de t01d.os. Quero que me 
apontem em que época as idéas por mim defendidas não er am as 
idéas mais sãs, mais liberaes, mais vei.'dacfuiramente republican&s. 

Quando se fez o primeiro .golpe de esta.do• não o- acompanhei. 
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Quando, porém, ·se restabeleceu a leg~ahdade com o marechal Floriano 
e .se começou a derrocada geral dos governadores, como base admissivel 
para a reconstrucção da legalidade, protestei em n•ome da Constituição 
contra essa maneira d.ictatorial e revolucionaria .de comprehender as 
restaurações das leis. 

Oppuz-me ao acto de usurpação pelo qual o Marechal Presidente 
d·aquella: época, em vez de consultar a Nação para eleger o noViO Pre-
si·dente, :se •arrogou a .si o dü·eito de occupar definitivamente a cadeira 
presid·encial. De então em deante, em todas ,as épocas, atra.vés . de todo-.s 
os interesses, debaiXio de todas as difficuMades e arrostando. todos os 
sacrifici.os, tenlb.o sido- defensor co'll.8tante d·a legalidade constitucional 
contra. os interesses passageiros e tumultuarias que se teem su•bvertido, 
deixando em vez della essa superfície rodo•sa na qual t.odos os sophis-
mas se firmam e .graças á qual as doutrinas preconizada.s como vel'da-
deira expTessão do espírito repU'blicano são sempre a{) .doutrinas de 
arbítrio, as .doutrinas de fo-rça, as <1outrina.s de abo.lição da lei, as dou-
trinas ,de substituir a lei pela vontade dos homens, essa dout1·ina que 
o honra.<lo Rela,tor da Oommissão de Oonstituiçã·o e Diplomaci a, que 
apezar de to·do o seu talento· e das palavras que escreveu, não conseguiu 
sinão tornar mais clara, mais repugnante e mais -odi·osa pela evidencia 
que com •a•s su,a:s p•aliavras Lhe kleu . 

Hei de ser obrigwdo constantemente, apeza1· das provas constantes, 
da continuidade absoluta do meu pensamento, na mesma linha de 
id'éas, a vir justificaT sempre nessrus .oocasiõ·es a ,minha ooherencia por-
que uma círcumstancia qualquer p !lls.sageira1 •accidental, /•apanhaJd/a 
entre algumas paginas dos A71<f~Jaes du Congresso fornMe aos subtili-
za·dores poi.iticos o meio de supporem que estão habituadDs a demon· 
strar a minha variação na maneira de interpretar as leis constitu-
cwnaes. 

Hei de, ,porém, sempre respoll'der a: essa!S subtüezas com a faci-
lidade que me proporciona a segurança da minha sincer.idade em· todo.s 
os passos d·a minha vida, mesmo porque si acaso alguma vez me pu-
dtessem vir a .demonstrar que est<ilu hoje defendendo idéa·s mais adean-
tadas, mais livres do que aquellas que em {)litros tempos adv·og11ei, não 
hesitaria um in.stante em confessar D meu erro daquella época, em 
bater nos peibos, em fazter penitericia, em felicitaT-me de que si. mudo, 
mudo sempre no sentido dli! lihe:rlda..de e d•a justiça. (Muieo b~m.) 

O SR. ALFREDO ELLIS - Anda paTa .deante e não para traz. 
O .SR. RUY BARBOSA - Recorrendo á. evo,cacão de J effierson .. . 
O SR. ALFREDO. ELLIS - Este Jefferson serv~ para tu,d'o-. 
O SR. RUY BARBÕSA - ... para· mostrar que <Js homens grandes 

podem muita.s vezes levar a sua patria .a e1•ros l astimavle.Ís., elevou-me 
o IljObre Senador muito alto, muito a1ém da altura a que po<Sso a.spi~ 
ra-r. Más, .o que é pena é que, recorrendo a esse símile, nada aipplicavel 
ã minha entidad~e p·olitica, foose .S. Ex. buscar como urri.a .cfas pri-



532 

meiras autOTidades citadas parai sustentar a doutrina que .ora está de-
fendendo -aquelle dos esta;distas republicanos deste paiz que mais de 
Jeffurson .se appTOXÜlJjOU pelo eno de \Suas idéa.s n<Ys pontos capitaes 
da Or€JainÍzação deste regimen. 

Ao Br. Campos Salles, com effeito·, cabe o ter .sido,, entre nós, · a 
1·eprodu·cção das idéa:s jeffersonianas. A falsw concepção da so•berania 
c1o.s Estados foi um do,s duendes .d•a .sua política, d·aJ sua palavra no 
Barlamento.. Si a\,ouma cousa pudesse ter influido perniciosamente 
pa:ra desganru· ·a em-rente das idéas :repuib,1ícana1S do rumo .da .verda-
deira arthndoxia, teria sido este illustre patrício nosso pela al'dente 
sympathia com que a:dvogava\ essas th~orims nefastas, das quaes re-. 
sultou, como bem assignal ou o honrado Relato·r dru Oommissã-o de Oón-
stituição e Diplomacia, a guerra terrível em que escapou de s.ossobmr 
a Uniã!o Americana. Em mim,, po:rém, essaJ id~a encontrou justamente 
o maioT dos oppositores. Desde a Constituinte Republicana foi a· mim 
que coube oppôr-me á escola exalta·da, cuja propaganda teria aballiado 
o nosso Tegimen, exaggerando o diTeito ·d>Bs Estwdios em .~esproveito da 
autoTidade d·a União. Desde alli me •baJti na questão dws terras devo-
lutas, na questão da distriib·u.içãp das Tend•as, em todo;s os ,ponto·s em 
que os ·direitos da União p"o•diam estar envolvidos . Sempre me pro-
nunciei contra eSiSas ·doutrinas jeffersonianas, d·as qua~s o 8r. Campos 
S.alles J:lr·a um dos ãdvogad·o.s m~is ferv;oro.sos e cujos vestigio.s esmal-
tam os seus discursos, o.s .seus escriptos e {)S seus .a:ctos .officiaes 
neste regimen. 

Hei de, em me chegand:o a occasião {)pportuna;, responder •ao nobre 
Senador, quanto ás suas idéa:s sobTe o car acter p:reventiv·o• ou repres-
s1vo do sitio. Pemnitt.ia'l-<nl€ilha, poréin,, '·desl~ .agoira S. Ex. irJlib.e ·d!ÍZ18ndo 
que nem o Marechal Floriano decretou o .sitio com .caracter repressivo 
ao tempo do .seu governo. 

O SR. ·ÂLFREDO ELLIS - Muito bem. 
O .SR. RUY BARBOSA - PTimeira hypothese de sitio realmentf,) 

preventiv.o, é a hypothese .actual. 
O 1SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - :Esta glori•a pertence ao M-a-

rechal. 
O •SR. RuY BARBOSA -Pertence ao Marechal, ,d.iz muito bem 0 

honrado Senac1or por Goyaz, esta gloria insigne. 
E' a p:rámeira vez ,que,. não· existindo na Republica uma revo-

lução, uma rebellião, uma seidiçáo, uma revolt-a, um movimento ma· 
terial declar3ido na·s ru.a:s contra o Governo, se intente est3!belece:r o 
estado de sitio em nome do seu caracter preventiv:o e dar-se.-lhe pal'a 
dumção a eternidade .que a tanto monta estende1-o ao resto {La dur:ação 
de um Governo! 

Livre-nos Deus -de que essa- ·d-outrin-a continue a -contaminar os 
sucoossores .do Presidente actual, (;apa.1laJiJ~s) porque e·ntão, melhor se.-
ria •aos amigos do Presidente a·gjo:ra ele~to aconselhassem a S. Ex. que, 
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logo no m1c1o de seu gov()rno, decreta:sse< o est8ido 1de sitio por quatro 
am10s; pnllqu.•e, russim, nD!s coHooaria: em uma .situaçã"O lisa .e franca e 
conheci·da, ipara não estarmos com mei8is med~·<1as e ficarmooS sabendo 
o que é o sitio no po•bre territorio 1hrazileiro. (Apdiddos. MUIÍ!ilo beim.) 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - E' ·a revogação ,d:a Const·ituição. 
O SR. Â.LFREDO ELLIS - Para que Constituição? Isso é um tram-

bo:lho>! 1 (Rijos. ) 
O SR. RuY BARBOSA - .O poder publico - diz ·O honrado Senador 

,pelo Paraná - é o unioo juiz da· .conveniencia desta medida. E, como 
é 10 unico juiz, toda a vez que essa medida fôr decretada pelo ,poder 
publico, essa med>i.da é justa, é acertada, é )egitima, deve ,<;;er mantid-a 
poelo Oongress>O N.acional. , 

O SR. Â.LFREDO ELLIS :--' O ·Sr. Presidente da Republica não p6de 
errar. 

O SR. RuY BARBosA - A immen.sidãü inconcebível desse erro 
abysma a imaginação. Não se comprehende que homens de v·alo!r, ho.-
mens de independencia e de hoBra poss-am t-odos ·concorrer ,para su.s-
tenta:r com .ü seu prestigio uma iniquidade tão a·bsurCLa, uma enormi-
dade tão iniqua ! ( .AjpQ>Íaidos.) . 

Melhor seria abolir de uma vez a Constituição republicana, por-
que o e..stad·o .de ,sitiü, po·r suas tendenci·a·s naturaes e inevitavei s, aca.-
bal1á por devora:r a Constituição to.da e a: submergirá no seu -abysmo, 
onde só existe um poder~ o poder do Governo ; onde .só ha uma auto-
ri·d-ade, a a:utoridade do :Piresidente da! Republica; .o·nde para elle não 
se conhece respo-nsabilidade nenhuma ; 1porque as funcções d:o Oon..: 
gresso, então, ficam· reduzidas ás de chancelld.nia inconsc.iente. 

O SR. Â.LFREDO ELLIS - Uma irmanda•de de farricocos! :C Ris'O'S .) 
O SR. RuY BARBOSA - Agora, •aqui, pela voz eloquente <1o hon-

raido 1Sena:d·or pelo Paraná, acaba de reviver a doutrina da "salvação 
·publica", ·palavras sinistras, que eliminam o·s governos das leis, que 
oonteem em .c>Í a expre.s::;ãü mais ·cahal .d'O governo d•o arbítrio ,illimi~ · 
·tado; porque não :tem havid;o na terra, desde que o ,despotismo nasceu, 
na primeira; tentativ·a de um homem para opprimir ·os outi,o.s, não .tem 
havido na te:rra um só exemplo de go·verno pessoal, oppressivo, .auto-
rita:rio, .absoluto, tyrannico e morrstruo•so que não· tenha tido a .sal-
vação publica ·com-o a ,sua· base .a allegação constante de seus defen-
sores. 

O SR. ALFREDO E-LLIS - Para manutenção .d.a escravidão, argu~ 
mentav.a-se com a tranqui'llida:de publica. 

O SR. RuY BARBOSA - 1Para manutenção da escravidão, argu-
menta,va-se com a tranquill~da:d:e publica, oom a salvação publica, com 
·ae id~a.s conservado-ras, c'Om tod:os esses mesmos fantasmas logicos in-
vocados hoje pelo nobre Relator da: Oommissã·o de Constituiçã-O' e Di-
plomacia no seu hwbil .discurS'O. 

O est~cto de sitio não está se sustentando sinã'o d~bruxo da in-



fluencia <1o mesmo genero de moral ,com que ·Se pretendia firmar a 
~stabiilidade do captiveiro. (ApOI~ai!Ãos.) Era: a: ordem social ; eTam os 
princípios -conservadores, era a .salv,açãQ do E!stado e o abolicionismo 
re·presentav;a a subversãQ, subversão propagada. pe1os inim~gDs da or-

, dem, ,pelos fa.cciosos, pelos .anarchiza.clores e desordeiros. 
!Si basta a mera conspir.ação para declarar o sitio, vêde bem, 

senhores, 0 infiDJito de arbitri·o que neste crite:rio se faculta aos go-
vernos amigos de gove1·nar fóra das leis, pO'l:que, nã·o ha nad;a mais 
elastico, na<1a mais vag'O, nada mais inconsistente do que essa enti-
dade va:riavel e a'bstracta de uma conspiraçã·o .Politúca. Não houve 
'ainda governo que as não .soubesse inventar, cQmpôr e variar quantas 
vezes quizess~, com um pou-co de geci.to, de arte e de policia bem .a'p-
plicad·a. 

Não posso eu, pois, Sr.s. Senadores, conco1'dar com a the01·ia que 
solapa as democracias pela sua ba:se essenoial, S'Q.bstituido o domillio 
<lo principio da lei e da responsabilidade· pelo principio <1a in'espon-
sa'bilidade e :da vontade arbitra·nia dos hõmens. 

Não confio em nenhum Presidente ·da Repuib1ica, ainda que meu 
,pae fos·s!e, em nenhum, para 1he doar uma arma tã.o :perigo.sa quanto 
esta, para: depositar nas suas mãos o estado ·de sitio, considel'a:ndo--o 
como limitado unicamente pelo· juizo do· po.der publi:co, <Sem nenhum 
·criterio maternal que o ·definisse positivamente. P~orque todo·s os ho-
mens arrastados pela ambição, dominados pelos interesses, fasci.na·dos 
so.bretudo pelo po,der, todo-s ,o,s homens ,se desencamin!ham, se estragam, 
.se ,perveTtem sem que nos faltem ex;emplos do·s ,espíritos mais altos, 
mais liberaes, .mais pur.o'S,. a quem o .facto de empunhar o po'der não 
tenha de.slisa.do para ·o ·arbítrio e a .dicta,dura. Nã-o· desçamos a nomes, 
como- fez o .nobre Senador invücando os dos Srs. tOampos SaHes, Quin-
tino Bocayuva, os do§ Srs. Coellho e Campos e Alcindo Guanabara. 
•Basta-me notar ·que . o.s nomes fo0ram escolhidos qua·si todi()<S nos ·ar-
raiaes da reacção. Exceptuo o d(} Sr. Quintino B'ocayuva, ·cujas idéas 
liberaes tanto brilharam :na sua luta pela Republica, antes de cah.ir 
o regimen imperial, mas que declarado <O· novo r~gimen se assignalou 
;por tendencia·s auturita.rias, quaes as· que ·animaram Siempre as suas 
á!dêas a respeito .da instituiçã-o sobre que corre e,ste .dieobate. 

F-oi a S. ;Ex. que se deveu a introducção entrtl nós ·da celebt:e 
the(}r]a .d,o integro ICrm.stituei'onal, ecli.pse d.'a Oonstituiçã'O, d!a oos-
sação geral de todas ·a:s garantias constitucionaes ... 

O SR. ,LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Do governo da espada. 
O SR. RUY BARBOSA - ... do governo da espada 1e da deslocaÇão 

do eixo .da ·autoridade polri.tica reparada por meio .das dicta:duras mi-
litares. 

ÜQntra esta lista de .nomes, tecida pelo nobre 1Senador, poderia 
eu aqui apresentilr immediatamente outra de ,nomes, nem todos, talvez, 
mais ' brilhantes, mas sem duvid-a nenhuma de mais .competeneia ju.-
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1Údica, de mais saber constituc1onal, de mais aut(}ridade nesses ·assum-
'ptos, como. o ,Sr . . Gonçalves Chaves, como o ,Sr. Epitacio Pessoa, ;como 
<> Sr. André Cav-alcanti, com,(} o !Sr. Ma.1·tins J uniocr, com<> :0 S:r. LeO'-
vegildo Fi1gueiras, ·como o Sr. Augusto d'e Freitas, em todos os quaes 
i~á S. Ex. encontrar, }lelos discursos que proferiram, nesta: e rna outra 
Oasa do Oon€Jresso, refutação cabal e wctoriosa: dos erros .advoga,d<os 
em •apoio ·d!a :do.u.trina rquintiniam~a. 

Si esta doutrina ,é v-e1~dadeira;, .a estado .de sitio será decreta!do 
todas as vezes que o Governo quizer .. , 

O SR. ALFREDO ELLIS - Apoia·do. 
O .SR. RuY BARBOSA - ... e toc1as as ve.zes que · o fôr decretado, 

pélo ,Congresso deve se:r confirmado. 
E' isto em resumo ·a synthese d•o quintinismo em matexia: de in-

te'I1prei1Jação ,do ·art. 80 rdla ICO·IljStituição dia Republica' 
O SR. ALFREDO ELLIS - E o Congresso está aqui para dizer .arnlen 

a todos os actos do Go·verno .. 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Principalmente wo estado de 

sitio. 
O SR. RuY BARBOSA - Mas, Srs. Senadores, ninguem nos po" 

deria: ·propOl'Cionar demonstração mais concludente do .erro em que 
hbora - 'Peço perd·ã,o pam CLize.r - o nobre Senad:or e. com elle a 
nobre Oommissão de Constituição' e Diplomacia, ninguem nos poderia 
proporcionar uma demonsüaçã·o mwis concludente do- que fez ü nobre 
Senador mesmo, aliás, em uma ·das ,partes do seu discm·so p ela! qual 
lhe sou mais agradecido. 

F·oi ,S. Ex. quem aqui no.s declarou que .a Oommissã.o não tomava 
con'hecimento das imputações a: mim irrogadas no inculcado· inque-
mto policial militar, cujos papeis in:str:uem a mensagem presidenúal. 

Entendeu a honrada Commissão de Constituição· e Diplomacia 
·que estas increpações não mereciam exame, ,que eram indignas, 1'8pu· 
gnante.s e calumniosas. 

Mas peço a·o nobre Senador licença para dize.r que não me con-
·sidero priwlegiado enti'€ os que nesse documento f!lguram apontad'Os 
~omo conspiradores e desordeiros conhecidos. 

O que a Oommissão entendeu .a m'eu respcit'O se a:p'plica rigoro.. 
samente a ·cada um dBlles, ·a ca'd·a um desses mar·echaes, desses gene-
xaes, desses Deputados, desses jornalistas, desses cidadãos, todos elles 
accu.swdos sem prova, sem julgamento, sem processo, .sem qua:lifà..c.ação 
de crime, sem base absolutamente nenhuma para uma ·alma hom.·ada 
qualquer poder contra elles erguer uma suspeita. 

O SR. ALFREDO ELLIS - Tão calumniosa;s eram umas como· as 
outras. , 

O .SR. RuY BARBOSA - Mas si tão oalumniosas .são, como bem: 
:diz o nobre Senaxlo·r 1 uma dessas imputações 'c.omn 'as <Outras, calumni'O-
,so é todo ü .ordume desse trabalho., todo esse inquHr.ito, tud'o isso em 
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que se funda o Go.VierBO· para v.ir justifii.c·ar ·O esta:d0• de Sitl'o, pClrque 
'tud'o isto :se reduz a .affirma1' .a exis'tencia de uma c<m.spiração, e para 
demonstraT a existencia dessa mesma conspirwção o Gove-rno não dis-
põe de outros meios, nem .outros ;meifos. nos traz, sinão estes papeis 
suJos, sinão estas a-ccusações, sinão estas· ·denuncias, sinão estas .sus-
peitas. 

O ·SR. RIBEIRO GoNÇALVES - Essas menftir.as. 
O SR. RUY BARBOSA - E si tod-as iessas suspeitíl~' es&as -denuú-

·cia.s são mentirws, como bem diz o hO>nrado Senador ,pelo Pá.auhy, 
como -se· póde <sustentar, ST. Presidente do Sena:do, que ,o edi'fioio do 
·ÇI:cto do Gnve:rno se apoia sobre outra cousa? · 

Certamente, Srs. Senadores, não· foi: minha. intenção 'pretender 
-que as nossas deliberações esltej am ,9ujejtas aQ ri•gor da· pro·va juri" 
dica., não. 

Bem sei ,a; differença das situações entre o tri:bunal politico de 
que somos' membros e os trihunaes judiciario.s, •cujas funcções obede-
cem a normas estrictas de pro·ceder e d:e julgar, mas por menos rigo-
Toso.s :que rejam os ·cr.iterios ·a que t-em de obedecer a acção de um 
tribunal ,po1itico no julgamento· de ca,sos d:es1ta natureza necessario ·é, 
:sem duvida nenhuma, que ao· men~s se conserve ·al,guma; cousa ·de resr-
peito á verdade _para servir de ba·se a qualquer .apreciação toma!da 
entr'e iliome.ns de ,bom~.senso e de honra. 

Que foi, Sr. PTesidente do Sena:do, 'de que me occ'uipei em de-
monstrar na:s dl.l'as ,sessões succe.ssi:v.as de meu ,discurso anterio·r? tFoi 
de demonstrar e estav.a demonstrando aquillo que o noibre Re1a'tor da 
Commissão ·de . . Oons1Ütuição e Diploma·cia hoje confessa em poucas 
palavras, isto é, que nestes papeis não l1a sinão calumnia. 

P·a11a demonstra:r;, comecei demonstran-do que esse·s papeis eram 
·info1·mes, que esses ,papeis invooavam t-estemunha;s e· não· nos. davam 
·o seu depoimento·, que esses papeis se referiam a testemunhas sem .a.o . 
menO>,s lhes designar os nomes, que esses p a,peri.s se estribavam, por-
tanto, em ,depoimentos de testemunhas a nós inteiramente s0nega:dus. 

·Ora, .pergunto eu, Sr .. Presi!dente,, 'como· julgar o• procedimento 
de um Governo que para verifica:r a exiS'tencia de uma conspiração 
manda ,pr-oceder a um inquerito, que ·depois incu1c.a enviar ao Oon-
gresso Naciona:l os do·cumentos des·se inquerito·, mas que em vez desses 
douumentos 0 que lhes env.ia .são os relatorios dos seu·s 1agentes, fi.-
cana.o o verda,deiro inquerito· archivado e escondido nas suas secre-
tarias? · 

O SR. ,ALFREDO EI.Lrs - Não se pód:e tratar com .mais desprezo 
o Oongresso. , 

O SR. RuY B.ARBOSA - Nião .se póde tratar com .mais. despre~Q 
o Congresso, e ao mesmo tempo não •Se pó'de evidenciar de um mod'o 
mais concludente que esses depoimentos eram ~napresentaveis, eram 
conhec.idamente f&lsos, que o Governo, os não •Considerava capazes de 
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serem su:bme.ttidos ao conhecimento do,s dous ramos do Poder Le-
gislativo. 

Eis o que eu estava dem:onstr.ando, Sr. Presidente; eis ·O que a 
honra·da Commissão de Constituição e ,Diplomacia não ·po.deria re· 
futar. 

Não quererià eu que· o Governo noe enviasse provas cabaes, o 
prQcesso completo, um teste-munhal tão- r~goro·so como ta,quelle que 
um tribunal judiciario exigiria, afim de pronunciar :uma sentença; 
ma.s queria que ,alguma cou:sa nos mandasse, queri;a que •ao menos: nos 
enviasse o inquerito a que diz haver . proced~do, e não ocoultasse esse 
inqum.·ito e não o .su:bstiítu1sse "9'Jlas decla-rações .suspeitas dos seus 
agentes subalternos. 

·Eis o que eu pedia, eis 'o qm3 ,eu 'desejava e eiis o que -n Go.verno 
não :fiez. Por que o não fez? , 

O SR. ;R-IBEIRO Go~ÇALVES- 10 Congresso nã'o podi.lli, nem o póde 
{li:spensar. . 

O SR. RuY BARBOSA f.- Por que ,o não· fez? P -Oiis se!'á crível •que 
si esS'eS depoimentos existiJssem, que ·si esses die.poimentos fo:ssem a~pre
sentaveis, que isi; esses documentos ,fo-ssem decentes, .que .si o Governo 
aohasse regrua1· e· crível esses depoimentos, .o Governo não· nol-os en-
via,sse? O Gov>erho -o.s mettesse em ,sua:s caix;as de segredos, o Go-verno 
sumisse para querer depois que o Congresso jure por suas palavras, 
quando por :e:sse modo está ,confessa:ndo que o .não apoia! em prov:as? 

Já ·se vê, Sr. P.resid~ente;, que o.Utra di:recção não· po'dia eu seguir 
. p-ar.a me ,desempenhar do meu .;de<Ver, mostrando a ~sta augusta Oa~ 
mar a que ella nãJo póde em sua! .oonsoie·ncia, em , suJa justi;ça, em sua 
honra •ap'provar a indig1nid•ade 1deste trabalho. de .falsificação e de 
mentira. 

Os SRs. ALFREDO ;ELLIS E RIBEIRO .GoNÇALVEs:-- Muito bem. 
O SR. RuY BARBOSA - E; .o •que eu estava ,p1·ova.ndo e é, Sr. Pre-

!sidente, ·o que eu .cO'Iltinuarei a .prov:ar, .seguindo pacientemente o meu 
trabalho enootado, ·assim jllle fav:Ol'~a 10 •Senado ou os poucos dos .seus 
membros que me estão ouvind!o- com .a benevolencia da sua a.ttenção 
preciosa. 
• Nesse inquerito, .Sr:s. Senadorle.s, evidentemente eram parte ne-
céssaria os intenogatori-os e depoimentos dos ,'acoosados. Que especie 
de doutrina será essa em que -o Gov'erno .assuma •a. .si .o .direito· d.e· pren-
der, .d:e accusar, de 11Bter .em pr.isõe.s a ci:da1dão-s de paiz livre, sem ;ao 
menos os ouvir a res.peito da .cul'pa ·qule. se 1he·s :assaca? 
1 T.al c-ousa. nunca -se viu e tal cousa é. o que em ,grande -par te se 
iacaba .de passar sob o Governo do Marechal Presidente.. Não consta 
ao inque1ito !6UVÍaidio ao . .Senado O ·depoimentO· dos generaes présO.S 
tsob o esta,do de -sitio. 

Vejam bem os nobres Sen:Ldore.s·, nã-o se trata de solda-dos rasos, 
ide praças de prJt, de an.speçada's, -d~ 'corneteiros >Ou tamblores. A re&-
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peito. desses o .inqueTitÇJ militar transborda em nomes de accusados e 
nos informa 4l que ·O inquiri1dm· os ouviu,, de que c:ad:a um desses cor-
neteil'os, .cada. um .de-sses sold:ados, cad.a um 1desses t-ambores ou .anS'pe~ 
çadas, foi respectivamente ouvido, embora os se'Uis .depoimentos não 
'Sejam trazidos á nossa :presença:. Em cTel;a;ção-, porém, caos generaes 
pre.sd~, o .inquerito. na.da ll\O·S ·cl!iz si foT:am oruvi<Los e no caso de terem 
•sido ouvidos, íon!de ,paTam as seus depoimentos? A verda,de é, Sr. Pre-
Bidente, que, d-ous pelo menos, :desses generaes foram interrogados, 
:depuzeram, .ma.s o· Governo .sonegou cao Congresso os seus depoimentos. 
Deem os· .nobres Sen:a:dores a este acto, cde clandestinidade e ·srubtra-
cção o nome que qmzerem. 

O ·SR. ALFREDO ELLIS - 1Perversidade. 
O SR . . RUY BARBOSA - Felizmente, porém, ao menos quanto 

a esses dous a,ccu:sados, a esses dóus gene1'aes tenho aqui· o. propr.i.o 
depoimento por elles foTnecidos. ·· 

Começarei• pelo d'o Sr. General Thaumaturgo tde . .Azevedo·. Quei-
ram. o-s D!o-bres .Senadores .ouvir. o d·epoimento que o inquerito nos 
occultou: 

"Pergunta·do si esteve presente ·á sessão do Olub Militar' na noite 
'de 4 de março? 

Disse : Antes .de responder .a essa pergunta sejru-lhe permittido 
fazer .ws .seguintes ponderações: "0 art. 34 1do .Regulamento Proces.sual 
Militar. diz .que :aos .Ministros e ·Soorie.tar:iJos da Guerra: e da . . M•arinha, 
em no·me' do ;Presidente -doa. Republi·ca, compete: informar-se dü·ecta• 
mente, ou por intermedio do seus subord·inaJd·oo, e reunir d·ocumentos, 
manciand·o· pro.ceder a qualquer averiogu,açãlo para o descohrimento do·s 
.criminosos, ,~quando tenham noticia de qu:a1qruer crime praticado . por 
militar ou .paisano, sujeito a!os tribunaes málitares". F oi preso n.a 
m:arihã de· 5, dall!do-se como motivo. a dec.retacão do estado de ·sitio. 
Isso está provado por uma carta do Sr. inspe'ct01· da 9" Tegião, que 
-começa ,da seguinte fórma: - "O Sr. Ministro roand·ru-vos prevenir 
qule, estando declarado o :estado. de sitiJo,, ,vos, deveis Tecolher, já, preso 
á fortaleza de S. J'Qão·. Estará á voosa disposição .~no .cáes Pharoux 
até á:s 6 }horas, uma lanchai ,par.a vo.s ·conduúr." 

Isso ,está Clo·nfirmwd-o pelo boletim n. 69, d.e 22 de ;maTço do com•· 
mando :aa Fortalel'la. , 

"Po-sto que, ,até h:oje} ignJore. algwm C?{,Jm;e'- que se l'Jb.eJ. at~?~ib'!.i.lli, 
parece .qule o Gove1'D.O Q tem por e~stente, e tão ;gr·av~, que ·o. man'dou 
prertder alta madruga.da, em sua; cwsa, e c:ol1ocal-o em fortaleza, in .. 
'co.mimunitJ.avel e de sentirkla~ á vist~, :durante dous di.t:~J.s. P'oT outro 
lado, o Governo nãr; c071!$>Ífde'ra Mamer algwrn cTiml.e {jr'lLVf!'t, 'jidlrqW,e levo'U 
21 d~as a reopolv&r a :rwmJ.eaçiÍo de wmJ!J,. tõ.utlrmidai~el 'pa'ra inve:stigar as 
causas e o•s effeito·s do supposto cri.lne; e só depd.is de 23 dias ik'cor-
ridos é .que; é ouvido. Si·, porém, -o caso foi ou é grave', é elle :m:éra-
mente político, e, como tJal, o inquerito policial-m.il<itar nã:o· tem ca~ 
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bit~?-ento, devend'o· coner o processo pelai jms<tiça civil. Crime milita-r 
não o foi nem ·O' é, porque, decretado o· sitio po·r este· motivo, o da 
re'llnião d<o •Olu1b Miili1Jar, unica cau,sa .ostentSiv·a ICfUe to.da 1a gente .sabe, 
essa reunião foi pa:rtioolar, entre qu·atro parede-s do predio de· uma 
socie·dade anonyma, da qual não. faz parte o Go·verno, nem tem l"epl'e· 
sentantes ·sleus para lhe fiscalizar os ac'tos; e, send.·<J ·assim, :naàa tinha 
que ver oom o que 1á oo ,passava nessa noite, co;m:o nunca interveiu 
em outras· ·sessões tumultuosws, co'mo ultimamente, por occasião do 
pedid'o de auxilio· ao tenente JI.!Iello, e, tamibem nas da• OoopewJ:tiVla 
Militar, onde sempre se. áeratm tem:pest(1J.cl.~'S dJe i11$ttiltos áe. in-Aérilo1'e:y 
a su:pm'iiores, com g1\av~sst'mo rle.srespeiw á disciplina e rw decoro do 
'E:ue.rcifJo~ obse:rvarlas e criticaàa.s po1· cent e?tas de civis q'ue se achav(lJm 
em fren6e i(t.o eilifid,o ·apdigo dJa mj~~nva. C.a.ope,r.wt<íva. M•as, si .o .sitio 
foi decr"etàdo por motivo da grande ba!burdia verifi0ada na noite de 
4, :r:;o salã'fl der elu'b, JWr que razão .só deterjninados officiaes, e muito 
pouci>s, foram pre.5o·s, emquant'o ·outros nada soffreram, principal-
mente os perturbadores da ordem, que· para lá foram préviamentP. 
combinados, .para ·alterar ru 0alma· ·que. naturalmente devia haver? 

Neste caso, como acto de indisciplina, oabe .a um ,conse1ho de in-
vestigaçã'o apurar as responsabilida•à·es de cad'aJ um. QuiJ emsúia com-
bi,rnpgáo prév:i-a para se.r ff!tv6w a fllg,a.9J.,arra que se re>al:iJzou, é f~o.to ti!n,com.-
tdt(}/l)tel, não só porque a directoria do cluh não· cumpri1•a o oou dever 
de apr:esentaTI-se ,e dirigir os trabalhos, desconsi~erando tambem os 
seus camn,adas; como porque : sa-bido que a moçã·o em favor d·o.s off.i· 
ciaes do Qeiará tinha consideravel numero de ·a.ssignaturas ·de .generaes 
e officiaes do Exercito, e da Armada de todos os postos. (O direct·or 
dá o ~emplo, e reconhece o direito) e a .en·t•iad(l- offioi.;almtrnk :a:os-
corpos p.elo Sr. in'>pector da ga 1t3gião 1'J'Viilita?· só log1·ám obt'e?' pequeno 
nrumero: - "convinha •a todo ,transe impedir-<se a reru.nião. ,p·ara nl»o 
ser approvada aqu~ella. moção". Não em preciso isso, porque· .da dis-
cU:Ssão que houvesse, conforme :Losse ·d!i1·igi'da 1pel:o criterio do presi-
'dente da directoria, .se tivesse comparecido, as duas .moçõe;s ,po.deri'am 
,S'er f.und~d·as, •com outlía .redacção, .sl;im nenhum deslustre p1ara o Go-
verno e .par.a. a officialidade que appellava para o Club". A' vista: de 
taes considerações, podra deixar de responder •a qualquer pergpmta 
'SOibre este caso, -rerda-dai!"a: cil-ada em que o envolveram; mas ,não o 
faz e se .sub'Inette a sa-tisfazer ao. que .S. Ex. :resolver foxmular, e ·assim 
'é que responde ter estaido presente, na rloite de 4, á sessão do Olub 
Militar, onde chegou ás 8 horas para aittender á :solicitação de cama-
héf.ll!s, que haviam requerido .a reunião do club par:a aquella .no-it~, 
atte.nta a urgencia em se correspon1der ao appello feito Jlel1o·s .officiaes 
da guarnição de Fortaleza. 1 

Perguntad·o se assignou .algwma ;moçãb de apoio e solid•ariedade 
aos officiaes da gu·arniçãb do Ceará? 

Responldeu que .sim. A6signou uma que lhe fôra ap·resentada e 
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já a:ssignadía por gen;emts e div'ei/'S(J~· offi:cia'e,s, na qual .se dizia aos 
camaradals de Fortaleza que: - cumpr:imxlo· as ordens le'[J'd~s compa-
tíveis com a honra e O· brio mil:ita-r, soubB35eill defender a vida e li 
propried•ade das famílias d•e Fo·rtaí.eza, ameaçadas de 1mass•acre• pelos 
1.-evolucionarios ás portas da capital. 

Perguntado se auxiliou .ou co.ntrihniu pa·rl! que o marechal Men-
'na Barrett> pudesse assumir ·a presiodencia dw sessão do Olu.b Militar? 
1 Respondeu que decorrida quasi .um:a hora sem que ap'Parecesse 
fa1gum .do·s directores para ·abrir .a sesfYão, •alguem teve .a. lembranç-a 
ije ,alvitrar a formação de ,uma ,sessão es~pecial ,com D>s offici'aes pre-
s.en'tes, ,attent.a a .urgenci.a dru .situação. A<cOOita esta idêa, .muito :ra-
zoave!, foi acclauH~d!o o marechal Menna Ba.rre1:J~ insuspeito a todos, 
tpor .sua dedicação· á Republi<Ja, devendo .soo· 1ac!llt·wào não só p(}r sua 
:a:lta patente e ooas virtudes ·da :bravo soldado, oOfJ'J'i.o p.orrqwe ha pouco 
'tempo lua'liii.a i.l.es.empenk.aJdo gom bti!llw e pr1?vedo- para: o E:r,ercil'o o 
'DlliT'g.o de MiJnisfiro da Guoerna,, até de1111r.úmwniQ o S81J, goerwroS.o sand~ 
·erm defes.a do rac~al Gov.&mo. 
· Perguntddo p01r que razão não p&de ser levada a effeito· a sessão 
1que ia .ser presiidi·da pelo marechal Menn,a Barreto ? 
· Respondeu que •ao dirigir-sei o ma>rechal para ,a mesa, e antes de 
'explicar a ·sua ;presença alli, irrompeu a grita desconwassada de uma 
parte d!os officiaes que., acintosamente~, pass!llr.am a vociferar e- a 
.ameaçar de olhos injBatado:s., .feiçõe:s descom.p01strus e .mãos no ;ar, com 
'ch<a'Péas e bengalas, contra o· va~oroso marechal, ,que se <Jonservava 
·altivo e digno, .e, sobretrll'd1o, estupefacto ante a-quella gente que o 
:i:mj)'Eld·i'a de 'llrticular .qualquer .palavra. 
; tTornan!dOHse impos·sive:l a .manute'IlÇãO' da 1ordem e da Clalma n-a~ 
·celssa-rias, .dows .camara:da~s ·que o vira'lll' sentad•o ao !JJa'do- do m'aredhal 
Ozo·rio de P•aiv.a, .solicitaram a sua .inte•rvenção para .aJCalmar a•quehla 
diesol"dem. Foi á mesa: e pe.diu ao mareohal Menwv Baneto que .aJ dei~ 
.X,asse., pretendendo tambem ,dizer algumas p'alavras, ,o que não pôld.e 
'fazer, .voltan1do .a sentar~se· ; mas novamente ISiohcitado, tornou ,á me:sa, 
't!omou, o ma'l'ech'al' p~o braço e, aru;x:'iliatdo peLo tenente P ·ro•pi·cio, con-
Seguiu 1eva1-o par.a ·fóra do salão, dizend!o-1ihe : "Menna, ~sto já .não 
é Exercito., .é uma mass.a em liqu~rnação", e l~go aom elle .sahi;u do 
1club, despedindo-·se á p·Ol"ta; ,seguindo o ,marech.al! pela ·Avenida ~ 'o 
ldieJpoente atravessarrd01-a par,a 1:JQmar o bon!de 1que o levou .á •sua ,ca·sa, 
10n1de .chegoú ás 22 .ho;ras e um quarto, não t endia ,usado i<fru ,palavra 
n~m nu dub n•em fóra ·delle. · ; 

;I?er.guntJado ,se a <SU·a 'Presença .n.aq.ue1la .s.e·s<são ,a ,que se 1igava 
'tão grande im'portancia 'Pe1as conooquenciaJS ,qure 1po.deriam advir, era 
'oom o fim ca..lculaido de inic]ar ,a rev10lta .dontr;a o·s p(}der'Bs .consti-
'tucionaes ? , . 

Respondeu : Ü~ •a maior Sln<lerilda·de . af'fci.l~m:ava que não co.gi'tCltU 
'nessa· reunião, com a .approvação ,que f a·sse d'a~d·a á ,moçâlo, q11a1qu~r 
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'que el~a .fosse, JSer~se contraÜo· á estwbilidwde do .Gove1~~' .mas, uni-
't)atm3nte, lev;a'l· ·O seu ·apoi.o moi!a·] a•os :offici'liies de FoTtaleza, que 
assim :rrodeT,am 1~epellir os revoluciorrawios ,dteÍ!xlaudo •de' -Qumtprir .ordens 
caesneoossarias ~do delegatdoo Jd•O GovenlO, que j!á .nãlo poderia .merece-r 
-:i\nteim conf~anç:a .die 1StmiS .cama;raxi•a•s, Eim vistaJ de -duas phrases ;po:r 
;eile p'l·onunoia•da:s ante•s de .a.ssumir a oommissão que ·o Governo .lhe 
\havia .confiado. Estas pihra.s·es forarrn: "ser mlé:do 1automato", ,e• como 
:~al 1wder ;dar áque-lles oHieiaes oid:ens inconvenientes; e .aqui .d~da-
1ra1'a em conversa com um oamaTaod1a: "Venha·m. os hortl:aldes, é o ~que 
-eu .quero; 18 quem não arrislca: não· p~ti.sca". 

O SR. ALFREDO ELLIS - E' .a d.Üaúaçãlo do- estomago •. 
O .SR. RuY BARBOSA - Arr1scar e petiscar1 ·é ,a 1d~visa d1a época, 

ISrs. S~adores. 
ISeguerse .a ,esre .o. depoimento do general F eliciano · J\1:endies de 

'Mol'·aef>: . 
"Perguntado ·s·e estev.e preSC"'nte ,á .sessão ,do ·Olub Militar, na ,noite 

ide 4 de março? , 
- .Res'pond'B\ll ;qure sim, com:o• a _qu·asi totalidwde .Jo:s •affi.ciae.s da 

;guaTniçã.:o desta Oapi:t.al e da Villa M'ilit;ar. 
· - Perguntil!do ·o que -pre1lendi:a. ,com a· app•r.cwação de uma mo-

~ão .de ;apoio e de solildarroda!de wo..s 28 .offic~aes 4a guarniçãio ,dJo 
'Ceará? 

- Re-spondeu q.ue ,ass~grriou uma Jil!OÇfãO ,guiei l·he" foi apresentada, 
. :cleclal~anid:o, .a•o fa2le•1~o que .a a.c'biaVJa (um .tanto v,dl'm,'3llia., e qoo iss10 
·ta1ve.z prej.udi:ca-sse a sua; ,a;aceita,çãio, .o que, .certamente, nã•O' S'etria 
·conveniente, tendo-a .t,amhfiDl. assigu,a,dio , na meS.ma .. occasi;ão, outl'iaS 
<eaan.aradias que se .ach'avam ,p11esent~s. No diru seguinte foí in:f:ormado 
ide ,que v;ari·os camaradas, effectiv,amente, recu:sav.am ,a sua a.ssigna.-
tura, não .só -porque :a moção ~on:tin:ha U!m itc:Jm.. rellatiVlo .ao co.r.onel 
Fram.co RabellO', com quem o .club n.atda tinha: a ,ver, :co.mo ,po1'que 
·achavam Thill tant-o violentos os m.rmos ide 'outro, que a0onselhava fos-
·sem os .revoiuci:on;aTiiO•s invasores da cida·de d:e ,Fortaleza .repelli•do:s á 
'IYaJ:a, tm1.do ,p.ar ü~so condoridaHo na supipressã:o éLwque.lle. i6e;m, hem 
·c~mo n1a ,d•a parte .fina;} 1deste. Essa ,moção, ,assim ,mo•difioa-da, foi di&-
!tribuid'a, a:fim d1e: seT assignada pe1o.s cama-radas que .tal quÍtze!S'S'e>m 
<faze1·. Nia noit~ ·~a reunião do club 1hle f.oi .apwsenta,da.: ;~a 1outr:a 
'm!oção j·á oom algumas a1ssignatura:s e que era p;or :rntuitos preferida 
·.por .ser .mais energi0a que ·a que tin.h<a s~uo• ,m()ldoiJfic:ada. . . .E'm se· 
•gum·a, a,coll!selhou seu·s camaTada:s .a fun(direm as ·dua•s, alfim die não 
serem dispersados os esforços e desde que no fundo estavam todos de 
'perfeito accôido. 

- 'Pergunt'aido •se queria acons.e.nhrur ;aoJs oHiciwe.s da ~uarni.ç:ão 
·dlg Fortale21a ,d,esob€1dienci,a áJs ·01<d:ens ou. aultoriza,~,ões em;ana;da..s ido 
:Govem :o ? 

- Respo·ndeu que ;não., :vci.sto que oo seus camaradas do ,.Cean-á, 
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·a·ssim ~omQ tod'o<S os ()Ut:r.os, devflm ,swbe.r ·cumprir os seu.s .deverae, 
~e-m .como que tiod<>' militar é essencialment.e obe.diente, dentro, po-
'l'ém, do.s limites d'a lei. ' 

- Perguntadh se te.nitou pôr na _presidencia 'da reuni:ão dos tsocio-s 
i:llo Olub Militar na noite .de 4, .o lllla1·echal Me=w Barreto? 1 

- Resp.o!ndJe:u <que não, tendo·_(comparecido .até .oorca de 21 ili.oraJ&, 
·o presidente do club, ,por motivos que não sabe se serão .j~tifiaa/t}j(3)js 
e querend•o vm:, dada 8J urgen.c~a dD cruso, attenta a .immi'nencia dlo 
a:taque á ci'da<de Che· Fortrul..eza., ,se,...ser.i!a passível .mandar d'izer <OU Jazer 
qual<que:r cousa com relação ao mesmo ca·so, •COm a que .es~av·a de 
iaecôrdo o. marechal Menna Barreto., ··assim. ,oo.m.o outr'os muito·s camar 
-radas, accei'tou .:a ;accla\maçãa do mesmo mareohal, ,n,ão para ·presidir 
-a sessã'o e .ainlda .menos p.ara subqtituir o :preosilde11te d:a dwb, mas, 
·apenaa, parru. e.xpôr ,ao·s socios .p1~esent·es ta:1 ildé3.!, 1a ,qual J:Xoderia ser, 
lé cl.al'o, .acooita ou .recUJsada :peJos fD.$mos soci·os. No· cruso :fiavoraveJ, 
:trtâtrur.-se~hia de organizar .uma meaw para dr]riJgir os ,tr.abalb;Ois; e: n'O 
1c;o'ntnario d'Í!ss:olver"'se-ihi a a 1·eun:ião ,sem .a 'escandal01s.a .a1g1a.zarra ;de 
que foi theatro o salão do club, em virtude da qll'al foi absolutamente 
imJpossivel 1a:o marechal :prcmunc~ar duas pal,avras que: pud!e·ssem ser 
<Ouvidas. . 

- . PerguniladiO' se a sUJa ;preoonça ,n;aquella sessão, a que ,se ligava 
:tão ,grande importanci.a pe~as coUiSJelquenc~as que pO:deriam ,advir, era 
.oom o. f~m dle: .ini·ciar a revo1ta .contra :os pQidleres co;ustitucionae:s? 

- Respondeu que nãcx ·~sabia dia existenc~a da revolta .a1gmr.l(a fd 
.que seu ·interesse . . eXJchvsivo, compwrecenJào ao clwb, não foú. outro· que 
•o .d~ .conSe'guir .o .a.noio d'o clu:b, ·pailido ,p.elCis oamaradas 1da ci<'rade de 
J<\n~taleza na .a:ngu.stiosa sitreação em que .se achav1am . . 

- "'Term.inJan<do .o seu 1de;po:in:n,ent;o :de'claT,ou qu!e .ao p:restal-o 
•nã,o teve ~m men.te justifica-r-se ~a: quaJJguer critm.e de . ~que, p'orventura 
:o. queü,a;m accusar; ,poi.s em tuld:o quanto .fez, .e .d!e que a,bsohüamente 
!não se .aoha arrependido, .não fai alêm. .do JWO' d~ EleiU\s direit.os .como 
·so•cÍio do Olub .Militar : não po\den•do., .pm: isso, comprahlender quaes 
-OS motiV:QIS Qa SU& ,prisão, quandOI vê inteiramente ilrnlpUD€18 .todo1s ,OS 
:cama113.idtas que provo·caram, no Club, .()fS dh;turbios ,que ,d'er am log.ar 
'á ,decretaçã,o .dio e siJa•d'o .de sitio". . 

~ que .se deu, portanto, no. Olub Mii.1ita.r .foi, na e:Jq>ressã'O' d:& 
·depo~mento .que <ae<a:bei de ler, um ·distUJr.bio ;pro'V.olc;aidkJ por officiaes 
isob:rie ;gueni ,oo Govern'o oo ll!bst>eve de exercer qua]quer ·acçã'o• repressiv•a. 

De maneiro que os membros ,dlaqu.ella casa, com,'pa:riooe'nltes áquella 
isessão, iicaralm ·divididas em duas porções: U(lllla, a dos adver·sari.os 
:do Govemno, sob11e os quaes T€lcahem .as mleldli!das repressiva•s : ;outra, 
·as dos provoca<d:ores :do: tU!ill'l.hlto, qu~, pela ablstenção do Governo, fi-
'cara.m isentos 1de ;qua~quer a,ct:o de repressão·. 

Estas oircumsü:mcia,s, attestla·das pelo ~stem.uwho de dious gen'e-
.r a~s, deviam ter a lgum ,va•1or nOI e<spi'rito dte. juizes desapaix:onatdos e 
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\calmos, _par31 se ver claramente não t>er havidlo ,nJaqwel1a ca:sá senão 
\uma .dessas •combi'nlaçoos mi31UipUla;~as .pela arte G(} po:der com _que 
os govemos diesaó:nlpanados em sitll{ação ,.extrema bu·Sca:m preisúig~ar,-se, 
•acober.tando·se á .soonbrn da .ordem ,pubfí.,cia, .perturb.rudla .uniooa.men te rua 
sua imagin;ação, prura se ·at1-eve1-em .a m!8dli!das que .exorbitalm -dia le i e 
.m'p'Primem .a li.be11d'ad:e. . . 

A oose•s doll's depoimentios juntarei las ·dlec1:wações d81 :ou;tr.o ge-
J.IIeral, o .Sr. Sebu,stião Bail!d!eira, ,que .incluir-ei no meu discurso, não 
\fl's leooo, p.a11a .a,piioVleitar o tEml'pO 1que corre r rupid!ame'nte, dle moldo 
que eu po:ssa. concluir Hoje .o .meu c11scurso. j•á tão long-o. 

T o\dias estas ·ármnn•stanciws, senhor,es, ,nos estã<O mo·st11ando quão 
1ong'e' fi()aranu :a~quel1es acon1!e.cimootos de constituir aquiiJ.1o KlJUe, s13ri:a 
ne'oossal')io ,para ac.reJditarmos na -dommoçã·o intestina. JBID que ,o: :Go-
<rel1llo se funJQa, para ,justif.ioar :rus med·i·dlas extr.ao11dina-ria•s cuja pro-
ir.OgJação nos reclacrna .. 

M\asJ Jcomo a minha palaiVra s,erá 1Jalvez suspei.ta, peço lwença 
para in-v1o:aacr uma autori'diade que não :o ooja. par1w :a maioáa dios 
:nobres Sena\d!ores, 1:eliend'O ,nesta Ca.sa o ,te1egna:m:nra .en:de-reç:adv ·em 
11 .de março, ;pelo Sr. Pinhei110 Mlachia,do .a·O 'Sr. Az,erec1o·, .e e·stam-
:pa:dlo .nle:ssa. d'a.úa ,pelo Flig.aro de Bariz: . 

"A :agibaçãO< in~ensa pTovoocaidru ,pelos ard'rers!ll-rios sy.stemati·cos 
Jo Gove.rtruo e augm~'tJa:du pe1a -excita,ção. de e1emen.tos diO 'P'artido 
dlouninante do Cear~, 'ao,whou ;p;or ,pro,àuzir uma. conf..wã.o ce uml.ct. des· 
'Ordem, ,q,tl<e se communic1ara'm a algrutn.s ~e·1emlentos ,rnilrtlar~·s qu~ .se 
~ve ide ex:cluir, com ~ndign;açãn , do 01u'b M:i.Jitar. Descoblertos .os ~Seus 
ttroposiltos.; o GJo·vell'in9 .agJiu de 1II11oldlo energic(), e.nlrando ffwJ.o, ilrn:mje· 
iltí.ai'OimM'te, em ordle.m. O ;Macr."ecib.al Pre~Sidente tem-se con.duzi.d.o oom 
u.m:a co·ragem ca'lcrna e :re~So1uua, ch,a.rm.,and() OJS Cllia>S'sies '{JX(m'a'<l;o;s á int'e~·,a 
11iscipl'P"r-9a. Estas S.iio ó.a..mpae.taJm,e'Tbt-&, s:olid'(L,r'ias o01m O• Gov,q,mp, c:ufiOJS 
meilJirJ:ojs tê@m sido un.r:rJni·tnemente 1apJ1rovadas, tendo ... ~ .a impressão de 
!{)mp, m!t!lho'..rilJ; g1!rra.l d!.a sítu;ação . 

Nãio plliSsou, porta.nto, reníb.oll'.es., de uma c;on:fusão e de urrna des-
ordem io :qUe no Club MilitaT ·oecorrtm,(ll!illa .confnsão e ·uma :desol'dem 
que ás primeiras med~das do Governo, se dissipaJ.·am, entrando tudo 
inlmedl~at8.'Inante em 1ordem, diz o .nobre Presidente :d!o Ccm·sei1ho. 

Mié:r.a eoniusão e desond~ni ;qu.e desa'Ptmr,.eceu lo.go! A o:rldem foi 
'rt\sllabel.ecid1a imiilled.ia.tamernte em twd,o! As cllliSS€iS militares .ill:J.tei-
r.amente soridat"ilas com !O Govern;o! A. opiniãlo publilca alj)pr'O'Vando 
l:jell!s a•ct-ots! ,E é ·com ·o.s elem'elltos id!est;e qua-dro, ,que se counp-oo :a sir 
t u:ação•, na q~~J~al 1se p•l,'etende .á f.<Yrça de 'cítaçõe.s, .nomJes, p.hraoos e 
&ophismas demonstrar a to·do o transe a existencia de uma commo-
~ã·o im.teJstinaL ' · 

S<mlib.o~s, :a:s Jei,s ·o~rd·illl!ar~as ·'lexÍstffill ;jUJsüamen't~ pa'l·a :sa,IJ!ar .a.s 
dhs~s e :as confusões, qt1a·n.do 'llS ,g'ov'err!o.s .d~spoom d,a força pu-
~lica, qu:a.n.do .to•(]o.s os .agentes d.at .autoridlade \estã'o eom e He, ,quand~o 
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-eQDl elle se !31cham .Exel'cito ~ 'Arma&~, quarudo a ~api~iã!o publica nã:o 
·lje l'IV'am.ta oontrta ~m~. , 

Ooma, ~~ oo·so de-sta· na~ureza, dfasC'olbrir rúllltat coonmoçã'o inte:&-
'mn:a; !oomo enCiaÍX!ar, .a qUJe ,po.der ,d~ ,marteHo .en(larna!l" .ru ~commpção 
!in't,€lstim:a na cCorustitJUição .BI•azileir.a? . . 

•Senhores, Ide 4 ,a .~5 Ide ;mam~o ·os detidQs nã·~ foram nem qualifi:-
'Mdos, nffill i~terro.gtados, nem in:6onmadlos ,ahsolut1amente ,do.s ,moti'V'os 
;da -ma prisão.. ;A 25, o Govenn•o •ai!lnillJicÜau que :i•a ,proro~ar o !Siti•o., 
ma·s •deaillir ,do .mQvÍ:ro~to 1dle irnrligm~açãto. qu~ esse bct1o· cau1s<l'U imii~&. 
ltri·atamentet .nos ,es~iritoo, ,u~a, .n;o~a oflf~ciotS~ .annu1nci.oUJ que ,o Gü>-
-verno i•a 'pr0•0.eoor .a, um .Í.n!querito poliüciia:J.~ilita.r, {reVer. ,r., lista .dQts 
.presos ie sdltar .os :Í!nnooontes . . 

O SR . .ALFREDO EiLLIS - Innocentes eram todos .. 
O SR. RuY J3ARBOSA - .&qill 'está .a nota :ofiüci•osa, qu:e ~ão ,lerei. 
Del:ld.e enltãD, só :fi~caram ·preEios, ;Srs .• '&Diado•re•s, .d.o.us :sign.at,wr.ios 

;dlo .fan:nos,o la'Vtlllsa:, o ;si'. Maqedo S·o.a.res, chrecllo•r !(!'()( :Lm.~a.rolz'.a.Z; l,o 
Sr. Pi:t1agibe, ,direct1or 1d>a .Ep.o.d(JJ, ,e .Ois !IUÍiLitwrlejS'. Os quatl'lo pr.imeiro;S 
continTIIar.am 1detid()s, :sem .inte:rrlog;ator.iJo,s, nfflll. ,a;ocu·saçã'Cl. So·b:(e os 
\Oílltr.os .se !abr:illl ,.um Í•DJq11erito polilcira•l-miJitiar. E•ste .esuav,a encmu'ardo 
a 22 de ·abril. Na1d!a •apuil'lara,. F.o:i, encenado e archivwdo, m3.s o Go-
~l'lllo ,resol'vleu :rffiii.o>v:eii' daqui los mi'li'ta:oos :que <não piod!i:a rerl'Jer. !E\rrí 
25 deu-se a grande prorogação do .sitio. Em 30 baixou .a ordem para 
•8erem. rela:xtrudlas \aoS ,ultimas :prilsõ:81S. {f)e mo:dlo .q\00 ,o• Gaver.n10· m~U-nd:il'm 
·sor1Jar, ,resti.tuia· .á 'liberdade uodo:s :os iPr.ooos na meSm·w occ,a:sião \em 
lque prarpgaVIa ,o !ei~Uido •de sitio . . 

I>erdle-JS€j la ;razãJo no. m'e~.o :a;e!Siua,s i:nàoruooquenc,í,als, .ven'do: coill!O 
vae de tombo em tombo, de cabeçada em cabeçada, este estonteado 
Governo . Mas .si não ha mais ninguem a; qu/eim de"ro preiiJ!der, si o 
•Gown'ID.!o oo •ju1gJa obri;gadto ,.al •wbrir ·a _púsãio. 1a ·to:dio•s :ots jpirt!jsos, que 
lmlotiv.OJs i:e!Illr 10 ,Gorve:nno !llã.o •SÓ .para IIll/ant.e~ .m:a!S ;rui.n:da ;p1a•m ;pr.orog1ar 
ro i€'S'ta.d o .d:e 113i tio ? · l 

O SR. ALFREDo ELLis - E :por tse'iis p:~.ezes. ! 
O ·S'R. !RuY BARBOSA - ~DoUJS mJezes d~U>rM'Ia .o •.silti<o, 1anti8lS da u1-

;~a! _pror?gtação. Por ;que _não ef~ectuOIU! :nle1l.eis OI :Gove,,rno :OS :inlque-
n,tos ;!Jr(ml!So.s? <Por .que .nra.<:J. •a:pur.ou .dmwn;te f!llsse' i;eiDlPIO \as resppn.-
!sabi'lild!rud€ls? •P1or .que, ao o001üario, p!B1r1dleu qua!S:Ü tOiclo .o !P'r.ÍJmJeiro mez 
:s-e.m proced~r la inKpJ,erito ;rlien!hu.m ;e, s.oJr~()u :dapdis .o,s ;pr,eso:s ,civiJs, 
dedarando-o.s .:i,nuoqentG~s? üw, •S:Í. n;ãio er.atm ·:i;nnocen'tes,, por qne e-rti 
·~ de ;OEJ rsolt.ar nã01 .lhes Illla'llldicm 'o Mi'n'iist~mi•o Pubhoo pr.omo.ver .a 
'I)e&pon~&abihdia!de? Nã'O ,prQmov;eu ·aJ-<t"~esponsa.bil];i;dlad;e o Governo ia; 
nen'hum •sÓ dos pnes:o;s •ci·vis •OU .miiT'ita:res ... 

Mamld:anld:o •a::r!c.hlívtar ·O in·qoorit,o miJtirt:lm·, iledlrura: .n'ãol h!aver elle 
a.pur,a.dio r81sponsabihcJiarde· ,nenhUlma; ma.n:d'·aiJ:tdq. .an<cerm'D o irrque.ri:to 
•civ.iJ, .c.onfessa; ne1%e 'míais :ou IIll,en'{}.s üd:entioa.men,t:e· · q~m nenhuma' re~ 
·pon:srubili,dJade •se :wpuro,u: . .E :nãJo >O.bst!amte, ~ prec~salm€1Ilte ,oosta .ocoo.-
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sião ,que .o Go'Verno proro•ga> ·OI :e~stm .. do• .de sitio, não por ,<1ous .dúas, não 
por dua·s 1s~manas, n.ão .:por· ,dlous :m•tzeu., ·.ma,; jp.Or ;meio ,anno, po':rl 'tolda 
·a duração -da. •futura tsessão Jeg~slalthna ~ aind'a durante ws prmo.g~ações 
·tlh!E'rior~-s . 

Eis aond:~ nos ,condüzem 'as .the,orÍfiiH .sustentad,<t.s pela ,honl"a1dia. 
Camrn1ssã'ó de Gonstituiçiio e ;DilJlOrutH;iu. Ellas nos levam, a eS'tes 
ex trem os ~a·e 1mpiêda de :e !Pe1 vagçria: tffii1 ·que, ,~pois die .mez.oe.s de p·risão 
•imposf,a 'a ciida.dãos livres, y.olta1m! ;eUes~ao gosci de seus di~aito.s sem 
·q'l.lte .]he.s 1digam ns motivos por :que ,sof:fir,e:rtam esta: ,mStlli.cçãlo á :sua 
1ibjii'd·rndie. M·ais .um vexam,;e ,<}Jiar,lll ,a !socie;dlalde jtn:te:hra iS'el .revela, em-
hora .se'm ,j.ust·idli~a'.ção rrenlnllma, .pr.or.ogan'da-se 1o :esilado de .sitio pelo 
numero) Ki:e mezeos !e'lll. qu;e, :s.egunidio 1o•s intereJ~ses .d!o Governo, convém 
•awsteilllta1-.o. · , . . ,· 

·A theoria do esta-do de sitio sustentada pelos orgãos officiaes nos 
.a:ni'.aS!ia. a est:lils ·cousequenc1•1l!Bi. , 

;M.ws., ~s~nhore•s, esiía B •a t'Velrrua:dei.r.a tJheorila? a• :tiheoria consti-
,tuc]onal? , , . . 

·PeÇ~O .licença ,pana mostriar com.o a julga .o ;co.mimeritaldor dla .n•os;sa; 
Oo[Jstiuu.'i.çã.o, ,a quem .o honra<d,o Re.lartor ·dia O~i·ssãJo ·àie. Ulon!stir 
tuiçã101 f2J Dírplom1a.ci•a, h oje•, ,•a.qruiJ .s,e refer~u em .twmo.s tão :el•ogwsos 
e 'justbs. ·Ei•s oomo JS'e! e:x:p:rime) ,i.u,terprétam!<lo .essa; fór.mru coilljstitu-
cioDJal, .o ,Sr. J.o.ãQI Ha1rblalho: ' · 

"Artigo ,34. Commoção ·intesmn•a. 
"E .de tamanha gravida·de, e de tão arriscadas consequenmas é 

·essa ••oo1mmoçã!o ÍJrrt1e.stina", (a: qq.e a Constii'tuiçruo .se r,efere,. ;q11.1e1 el1a 
quiz ,equüp1amal'-la •aqui á pi1apri\a. jgll•eirra ou !:l,'gg:oossão o0stnaugeíra., te's-
·tffllldien<'Lo a tambas a me:sma. e:x;tra.o:ndiJDJilJI1ia prov:í,de'Thci-31. 1'·a'Il,to ame·a-
<.)3Jlll "la· segtul"ança dia .R€1Rubli10a" :e tão gra,nd.e meuigo· flaz;em correr 
·á P•atria, :q,lll1e ,se .co.n,s,í-der.am Í·gwaes, e 100 .~ITn,anaun: ,•qu~nto taO· S'8UI ,aili-
C31DJOO .e ;co·ruse·quanci•a:s e, t:ambem, quan.to .á .ungenci1a :do empr,ego de 
meiOis ;pl"Oimptots, energicos ,e su:ff:irvien:tamemJ4e ef:Di•cazEOs para por-oo-
'Ih~s termo . .E )hem ·se vê :dam ,qu:e, p1ar.a ·a!dmi;tti:r e justiric-a.r 1o .e•m-
pre·go .d,e •.Uma providencia de·ssa. :'rmtJur!e·2Ja, creada pal'la uma ,situação 
:de guer:ria; (.da q;uaol .tirou .o .n:Om6 1die "e.s.tmdo 1de ·sitúo"), é 1preciso qrue 
.a ' oom(moção in'testín<a", .a ella pa•l'la esse e·:6íeito equipara.cLa, .31ssuma 
~propo•rçõe•s .tae.s, " •que- ;o p~rigo par,a !a .P.atJ:ila ,tamanho que ·.se}a, cormo 
'O que ~ll1a :co.rre com a g,U;erra.oe ·que .não ·possa ser destliuidla senão 
'OCUD. .os ,llll6'iO·s UlS3.id!os nesta'~. 

Não se pôde entender de outro mo-do .a Constituição neste ponto. 
Que g11áo ·de criterio, de ·senso commum, se poderia, com effeito, 

attribuir a legisl adoTes, que em uma Constituição tives.sem creado 
tal provideneia, "que é -o maior · ·dos vexames para os povos e o ho-
locausto da liberda•de individual" e deixassem .ao Governo o arbítrio 
de usar á'·sua vonta:de desse · descommun,al poder, quer no ca,so -de sal-
vação da ·patria em momento supremo, quer - tambem fóra desse caso 
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excepcional, em situação na qual bastem as faculdades 01'<iinarias da 
autorida·de? Os constructores da obra a.onstitucional teriam, dei.ste 
feitio, edificado a dictadura, e nã.o a cid-a·della e baluarte da liber-
dade e do direito : se de boa fé, teriam sido simplesmente ineptos; 
se de caso pensado, trahidores. 

' Assim é preciso ou Testringir a este ·Conceito .a expressão "com-
moção intestina" ou confessar qu:e a Constituição é !'é do mais extra-
vagante dos absU1·d-os. 

"Ora, que "commoção intestina" é a que para este effeito se 
póde comparaT á gueua e invasão estrangeira? Na ordem .dos factos 
desta natureza não encontramos mais que um deste jaez - "a guerra 
intestina". - E, Tealmente,· que se possa equiparar a u:ma guena 
só alguma outra guena! A ,situação •que quer o emprego de me-
didas singulares, fóra de commum, t r avadas de arbítrio, e permit-
tindo violencia.s, só póde ser o estado de guena, quer por a,ggressão 
estrangeira, quer por levantamento á mão armada no paiz (guerra 
intestina), que o euphemismo da Constituição chama de "com-
moção". 

O Codigo Penal cogita de motim, tumulto, russua,da, aJiurrPa.-
mento illicito, Sleldição e •COIDJSpir.a9ão (a.rts. 109, .§: 2°, 114:, 115, 116 
e 119), e, para repTimir as mais graves dessas perturbações da ol'dem, 
confere á- autoridade o poder de contra elhs ir até ao emprego da 
f01rça tarmada e ,dia p:risão preventiva, .sem mandado :de juiz (•art. 121). 

E' certo, ninguem dirá que para casos taes, achando-se dest'arte 
perfeitamente appanilhada a autoridade, fosse autorizado o uso da 
m:edílda extraordinaria do sitio; ahi está tudo já providenciado e por 
modo :a ·agir >11 .autori-da·de tcom toda ·a energia e effioaci>a, sem ·ser pre-
ciso recorrer a outros meios. O sitio não póde ser, ·portanto, sinã.o 
pará caso ainda d~ maior gravidade e esse não é sinão a :rebellião, a 
revolução, a guerra intestina, que compromette, não já a ordem pu-
blica sómente, mas a propria «segurança da Republica>>. 

Si ·recorrermos ao direito publico norte-americano, matriz do 
nosso, acharemos apoio a essa opinião. , (rO privilegio .da ordem de 
kab:eas~co?"p1M não se suspenderá sinão quando ·O exigir a segurança 
publica «em caso de :rebellião>> ou invasão. Oonst., art. 1°, sec. 9, n . 2)). 

E nenhuma razão ha para admittir-se que, adaptando uma se-
melhante dispo.sição, os nossos .constituintes tenham querido modifi-
cal-<a em despro:veito tda liberdade irudivi.:dual 1e desta,s se mostra.soom 
menos zelosos que os americanos do norte. 

O intuito, seguramente, foi o mesmo, e a providencia consagrada 
não póde ampliar-se a mais la:r:go ambito aqui do que alli. Por isso 
foi com toda a razão que pôde um dos autores da nossa üonstitui-
ção, com a sua indi.sputavel e não igualada competencia . . . >> 

.Sou obrigado a repetir essas lisonjeiras- opiniões do Sr. João 
Bal'balho a meu respeito. S. Ex. acha que sou competente para essas 
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cousas; não me ·considera um -simples semeador de doutrinas incon-
venientes e facciosas. S. Ex. consideTa indisputavel e não igualavel 
minha competencia e me cita neste topico do meu livro sobre o estado 
de sitio. 

(Lê) A clausula · «commoção intestinan sobTesahe, no texto, pa-
rede meia (:peTmitta-se a phrase ) com, a clausula «invasão estrangei-
Tan, ·casadas, unid;as, geTminadas uma á 'Outra. 

O ·perigo que se quer prevenir é esse peTigo anomalo e supremo, 
do· que nos dá medida a hypothese «da invasão estrangeiran. Com 
essa calamidade, a lei associa e equipara «a commoção intestinan. A. 
equivalencia é manifesta e incontestavel. O mal de que se quer pre-
cataT o paiz é o mesmo: risco imminente -d·a· Republica. Esse :risco 
póde nascer de uma Jdlessas duas origens: commoção intestina ou in-
vasão estrangeira: Logo, paTa que, na acoopção do texto,· se dê a com-
moção intestina, é preciso que as peTturbações que a caracte.rizam 
sejam analogas, pela gravidade, ·ás que acompanham a presença do 
inimigo no territorio ;(!lo paiz. (R.uy Barbosa. "0 esta,do de sitio, ;ma 
natuTeza, seus effeitos, seus limites», pag. 3 6) >J. 

E, depois -de -me citar, pro segue João Barbalho : 
«Finalmente, -si remontarmo-nos ao regimen imperial, nelle acha-

remos · a .suspensão de garantias auto1•izrud:as para o.s casos de «Re-
bellião»,- ou invasão de inimigos, pedindo a segurança do Estado. 
(.Constituição, ~rt. 179,- § 35). E sere admissivel que a Constituição 
Republicana tenha sido, em assumpto dessa natureza, menos caute-
losa, menos ciosa do que a -do Imperio ?n (João Barbalho : Oomrr:en-
tarios, pags. 119 e l20). 

Estas idéas não .são novas p_ara o •Senado; .são as que no seu 
proje0to •aqui votado em 1898 fo.ram com.signadas em U•ID .artigo es-
pecial, onde se diz .que «nos casos de insurreição aTroada de pessoas 
do povo ou de repw~sentantes da força ·publica, queT de terra, q-uer de 
mar, ou de conspiTação em que estejam envolvidos os agentes àa fo1·ça 
armmda ou autoridades militares, de modo que abale a confian ça dú 
GoveTno ·no seu concurso · para a repressão e que se puder coué-dc~al' 
verifica-da a commoção intestina de que trata o art. 80 d-a Oon.;;ti-
tniçãon. 

Neste projecto, p'OTtanto, ·o ·que se esta:bele.ceu é ·que é indlli--pen-
savel para a commoção intestina ou a insurreição· aTmada, ou a 
conspiração, quando esta fôr •apoiada pelos agentes •da força armada 
e pelas autoridad:es militaTes, ·de modo que abale ·a confiança do 
Governo no .seu concurso paTa a represl31ão. 

Ora, no caso actual, . nenhuma ·das autol'id-ades militares, ne-
nhum ·dos elementos da foJ"ça armaid·a militava contra o Governo, 
como elle tem timb1·ado em fazer -sentir nas suas mensagens, nos in-
queritos, nos documentos officiaes e em todas as notas publ~cadas a 
este respeito pelo.s seus agentes. 
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Este projecto, .senhores, teve parecer fav-oTavel da Oommissão de 
Legislação e Justiça, na Oamara dos Deputados, parecer firmado, 
entre outros, pelos Br.s. Martins Junior., como relator; Luiz Domin-
gues,_ .M:fredo Pinto e Xavier da Silveira. iNiell:e •a OoiiDli!IÍ.ssão de-
fende amplamente o prqjecto contra a natureza repressiva do esta.do . 
de sitio. Depois de tTanscrever . alguns topicos do meu discurso, sobre · 
estado de sitio, conclue assim : 

<<E, si de algum refm·ço mais estas precisam, é o caso de pe-dir 
a outr-as legislações o subsidio de suas ·disposições sobre o assumpto. 
Deixando de parte a ,Constituição Argentina, que :õe ex-preEJ3a qua•3Í 
nos mesmos te'l·mos :aa nossa, leia.mo.s o que ldiz a Yespe.i.to •a Oonsti:. 
tuiçã,o dos Estados Unidos. 

Eis o texto : 
«0 privilegio da ordem de ma,b,e;.M-J..Cior-p:JJ.8 não :se estenderá sinão 

em casos ·de «rebellião» ou invasão, quand-o a «Segurança publica o 
requen>, (art. 1", .sec. 9a). :vejamos tambem o que diz a lei franceza 
de 4 d'e a:bril de 1878, no seu art. 1°. E' isto: «0 estado de sitio não 
pó.d\3 ser de:c~amdo si'llãO em ·Ca80>S dJe peÚ.I?JO imminente result>ante de 
uma ·guerra estrangeira -ou de «uma insurreição ·á mão . .. a;rmada•». 
«E·stes text-os · .são eloquentissimos, e quer por elles quer pelos termos 
em que está. concebido, o art. 80 da Oonstituição ·de 24 de fevereiro, 
-somos lev·ados a proclamar que .a proposição do •Senado c'onsagrou, 
na especie, a boa rd!outTina. O erata.do de sitio é arma de repressão e 
não de -prevenção, pois para .ser -decret3!do por motivo de -commoção 
intestina B preciso ·que este tenha tomado a fórma de insurreição ar-
mada ou de conspiração -capaz de ·subverter a ordem constitucional.>> 

A opinião do Sr. Aristides M-ilton, nos seus commentarios, é a 
mesma : 

«Üommentando o .art. 34, n. 21, dia Constituição de 24-de feve-
reiro, exprime-se a:asim o Dr. Aristides. Milton : 

«A declaração do estado de sitio é medida meramente TepTessiva 
ou preventiva tambem? - Divergem neste ponto o·s publicistas. Ne·ESa 
lei, porém, «resolve pela negativa a questãm>. (IA. Milton, hist. texto 
e comment. -da Oonst. do Br-azil.) 

Pediria licença para chamar a attenção de V. Ex., Sr. Presi-
dente, para a leitura que vou fazer. 8ão palavras dlo nobre Presi-
dente do rSenado, apreciando a-s theoria1a hoje advogadas aqui pe1a 
honuda .Oommissão -de .Constituição e Diplomacia, palavras de B. Ex., 
proferidas em 1897, no recinto desta Oasa: 

«.Sr. -Presidente, eu ·sou ld1aquelles que pensam que a sociediade, 
estando ameaçada, peTigando a ordem publica, as instituições, não 
ha vacillaT, todo.s os poderea public-as, congregados, harmonicQs, co-
hesos, devem pl'ocurar foTtificar o Poder Executivo, que é o pode-r 
essencialmente agente na .communhão social. 

•Em taes conjunturas, pOTém, é essencial que da parte daque.Ues 
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que delegam ou votn.m a medida extrema, de tanta gravidade, l~aja 
certeza .àe que e:tfi..ste verdadeiro perigo pubi'ico, isto •é, que a commo-
ção .social ve1·ifica-se ·de facto e que, ,si não fôr concedida. uma provi-
dencia de tal excepcionalidade, que ~rnpO?'ta inqvlestiomam:elmv.errvbe mo 
av,aS.salamen.Í'o do direito p,ela força, no recint.o dp, r ·epotencVa e do 
arr)ilrio, no domrinio do ferro cont11a a. lei, a s0idieic1a.J,e en~ma?·á em com-
pleta ariJar<Jlíia ie .a subversão das inS,titu1Jçã,3s se1·á vu'm'" oon;S~eqwenci.a dJe 
VJz'.soreta p1'evisiio. Do ooniirjamo, I(J;O ·P<oder E xecutivo rliingulem póde, 
ninguem d!eve, embom tenha confriança plenla e inteiJra no represen-
tante d!a autoridade publica, co?1Afe~Vr um poder tiio extens.o que re'pr&-
senha o aanoel"lamento" posto qu~ provisorio, d!as liberdJades publ!io.aJS.» 

E' ~om verdadeira •satisfação que vejo as minhas icléas tão ma-
gníficamente expressas na eloquencia do nobre Presidente do Senado. 

«Realmente, .Sr. Presidente, não estou convencido que haja com-
moção no paiz e conspiração. Esta se houve, .fá dei~ou dJe ter p..erigo, 
e vós t.odcos sc~blliis que as conspi1·ações niio '(L{ '; 1'?1:nm qu'fJirbdo são des-
cob.e?ias. 

E si :se tramou conspiração, ella já explodiu. 
«Jtá se manifestou por um ·dos agentes, ou por um do.s principaes, 

que está debaixo do poder da justiça. Pror~anBo, a automd!ad.e publica 
tem o fio c.on.dJuCtor p.ar.a pwniir e ann?.Dl~ar 10 crimle o~t a am&alÇia. 

A nossa Constituição é expressa e positiva, declarando que só-
mente ell?- caso de ·COmmoção intestina ou invasão e•strangeira é per-
mittido o estado de sitio. 

Ora, .Sr. Presidente, si a nossa lei fundamental ·detel'Ininou ex-
pres-samente, precisou os casos em que devem ser .suspensa1s as ga-
rantias, pergunto eu : .como admittir, como sustentar a theoria for-
mulada pelo illustre representa_nte do Rio de J aneiro .. . ll 

:Sabeis quem, Srs. SenadOTes? O .Sr. Quintino Bocayuva, a cuja 
opinião se arrimava o nobre Relator da Commi(asão de Constituição 
e Diplomacia. 

« . .. •o illustre S.r. Quintíno Bocayu'Va, de que bastava a con-
fiança do repTesentante do Poder Executivo para o Congresso Na-
cionai votar a medida por aquelle solicitada? 

Acho que é um p,0'1'igo e:IJfYroJ,onl!Íirua?"io, ·sinão agora, ·para o. fu-
turo, a vi.dborúa d.esfJ.a dout1-ina. Bem comprehende o .Senado que fi-
caria a Nação sob a ameaça imminente ·de todas as vezes que o Ohefe 
do Poder Execut ivo solicitasse do Congresso a lei marcial, sem mo-
tivo algum por néta .apreciavel, ou de si pTovados, pois, S. E x. não 
·delimitou sinão pela confiança ao Chefe do Poder E xecutivo, o que 
nas mais das vezes é a expressão apaixonada do partildlarismo, ou :re-
ceio dos timido1s ao :po1'1Jador :eLa fo.rça - vermo.s o ICongres.so decre-
tai-as sem mais exame, quasi automaticamente. 

IriamJo.<: as!Sim fe.rir p?'ofwntk»men:be a $'irwctwro, con&tiJttu;cúmial 
da no.wa Patria, com eit"e· exemplo fun'esto, niW só 1'ev~e;Iwn;i/;,o pouco 
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zelo :em ma;nter ao Poder Legislativo um;a iJJas s'I.IXM attribuições maJi;s 
importanbes, caímo ckcidiÍ!n!do s.ob1<e '1'/'lJGJ.tg.ria qwe só d;eviJ();~S reio~ve'f 
com inteiro conhecimwto de c~a ,e .cO'!rlJ~cien.be,m!ente.n 

O 1SR. ALFREDO ELLIS - iAgou não é preciso. 
O SR. RuY BARBOSA - «E' esta a verdade. (lA.po~aldios.) 
•Senh01·es, nós membros do Senado, ainda poderiamos ter garan-

tias, mas o povo? .&quelles ·que não teem privilegio, nem preroga-
tivas? Não é justo que seja bem meditada a medida que disser 1"68-
peito 1á privação i(!]a.s liberdades .publica\3 ?n 

O SR. RIBEIRO GoNÇALVES - Magnífico discurso. 
O •SR. !ALFREDO ELLIS - Palavras lapidarias. 
O .SR. RuY BARBOSA - Depois desta leitura, não infligirei a,o 

Senado o ca~Stigo de ouvir ainda trechos de escriptos meus em susten-
tação das mesmas idéas . 

.Como :aou averbado aqui, hoje, de homem mais ardente que re-
flexivo nas minhas opiniões, ha de me per:mittir o honraJd:o Relator 
da •Commi;asão de Constituição e Diplomacia apadrinhal'-me .agorra á 
sombra d.e um dos espíritos mais calmos e conse1·vadores que já hon-
raram as cadeiras do Senado. Refiro-me ao Sr. !Senador Gonçalves 
Ohaves, eminente juriscoll!aulto, ·constitucionalista provecto, homem 
político ·do mais alto quilate, cuja prudencia t01d:os nesta Casa e·stavam 
habituados a conhecer. 

Vêde, :Srs. -Senadores, como se pronunciava elle sobre a dou-
trina que pretende imprimir ao estado de sitio o caracter de medida 
preventiva: 

«Eu entendo (1c!izia elle em um discurso nesta Casa), que, nesta 
:materia, como em muita13 outras, as ·soluções extremas são pre judi-
ciaes, ·que o estado de <Sitio, embora em sua essencia seja um~ me-
dida repressiva, póde ter tambem ef~ifus preventivos ... A verdade 
é que -o estado de sitio, reprimindo, previne muitas vere-s, e debaixo 
deste ponto de vista é que se opóde dizer que elle tem effeitos. preven-
tivos; em sua esse.ncia, porém, é repressivo .. . Fôl'la .principalmente 
p.reventivo e seTia o regimen das suspeitas ... E' justamente na vio-
lencia do ataque, é na insufficiencia ·dos meios de defesa, é na impos-
sibilidade em •qu:e ~Se vê o Poder Publico de garantir a ordem social, 
é nestas condfções que o esta.do de si tio i36 justifica ·como me•dida de 
defesa. social , correspondente á defesa individual. . . •Por consequen-
cia o criterio do estado de sitio é, por incontestavel an·alogia, o criterio 
da legitima defesa, considerada recurso extremo. E si assim é o ca~ 
racter preventivo não póde con:&tituir a essencia d-o estado de sitio. 
A legitima defesa é determina-da pelo ataque: ninguem se constitue 
em legi tim.a ·defesa pr.evenindo . . . :A verdade é esta : scientificamente 
o estado de E"itio é repressivo; o seu criterio juridico é ju:stamente o 
criterio jurídico da legitima defesa .. . Não 'é só pelo criterio jurídico 
que o estado de sitio é uma medida repressiva; é mister ainda atten-
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der para o;a motivos políticos que -determinàram a sua creação. Si o 
estado -de sitio se filia ao regimen policial, ·si é preventivo, elle se 
assignalará, não como meio de .defesa social, mas como formidavel 
instrumento de oppressão; quem manejar semelhante instrumento não 
se fará tyranno ao .Cesar, si o não qu-izer. E' o ·arhitrio illirnitado -do 
po-der sob a égide da lei .da:a suspeitas. (A1'I!I'llwes do .S.tenado, v<J'l. 3, 
1889, p!ligS. 151, tres seguintes.)» 

Nessa notavel oração parlamentar ainda se nos deparam outros 
topicos relevantes, onde aquelle nosso antigo companheiro nestas ca-
deiras, um :dos ornamentos do .Senado, em uma época em que Oi3 ne-
gocies publicos inspiravam mais attenção .aos legisladores, se pronun-
ciava -com energia e sciencia contra a detestavel theoúa -do estado ·de 
sitio preventivo. 

·Apoiando a opinião do homado ·Senador por Minas Geraes, na-
quelle· tempo, a .Commissão ·da Oa;rnara do..:; Deputados, que sobre esse 
projecto consultoú o seu 'Parecer, a:oceitou sem rastJ.-llicçã01 •a1guma as 
i:dêas daquelle eminente constitucionalista, louvando-as em palavras 
que constam deste trecho do relatorio apresenta-do á Camara dos 
Deputados : 

«Estela d izeres do homa.do autor do p.ro jecto são da maior jus-
teza e subordinam-se á melhor orientação juri.dico-polit ica na ma-
teria em questão.· 

Si no terreno ·doutrinaria são elles susceptíveis de d iscussão e 
impugnação, podendo dar logar a pareceres diver gentes como os de 
.Avellaneda, Sarmiento, Rawison e .Alcorta, por um lado, e de Tejedor, 
Quintana, Marmol e Aranjio Ru iz, por outro bdo, tal não p:óde nem 
deve acontecer entre nós no departamento ·do direito publico escxipto, 
onde o legislador coruatituinte deu expressamente um caracter 'repres-
sivo ao estado de sitio. Reflicta~se bem sobre o § 2° do art. 80 .da nossa 
Constituição, e desapparece11á qualquer duvida : - «este (o Poder 
Executivo) durante o esta:do de sitio restringir-se-ha nas medidas de 
repressã,o contra a3 pessoas a impôr ... » «Ahi está, na palavra re--
P'f16'$-São eloquentemem.te •assignalada a !llature~a intima do estado dte &i-
tio: - uma reacção. para fins de defesa, e não uma acção com in-
tuitos preventivos. E releva notar, neste ponto, que ' o estatuto de 24 
de fevereiro, apartou-se do seu modelo mais proximo, que foi a Con-
stituição argentina. Esta, contendo dmposição .semelhante á nossa, 
não caracteriza de rep1·es6'Í!~Jp,s as m€idli'·das de detenção ou desteno, 
concedidas ao Poder Executivo. Eis os termos em qU'e ella dispõe : 

«Pero durante esta suspension no podra el presidente de la Repu-
blica condenar por si ni aplicar penrua. Su poder se limitará en tal 
caso :respecto de las personas, á arrestaTiar ou transla.darlas de un 
punto a ·otro de la confederacion» (Constituição •argentina, art . 23, 
in fine.) 

O nosso legislaaor constituinte ·com este texto debaixo dos olhos 
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não reproduziu literalmente, como poderia fazer; em vez de f allar 
simplesmente em medidal3 ?1efe'T"enüs ou r.ella:flilvas á:s pcMso,as.,1 'lfJiss:e: -
med'id.as contTa as pessoas. Sua intenção foi, declarar ou aclarar a 
natureza rep11essiva do estado de sitio. De :resto, este característico do 
acto de suspensão de ga1·antias vem implicitamente no proprio con-
ceito de commoção intestina, quando illuminado peloo ensinamentos 
dos publicistas e mesmo pelo simples exaggero do texto constitucional. 
Ruy Barbosa explorou a materia em allegações forenses, artigos e dis-
cursos que lhe solicitaram os acontecimentos de 1892. SUJstentando com 
vigor .a dootri])la defe'lldi<da por Tejed·or, de •que só o lma'llte político 
em armas (El alZJJtmiento en arn1Jas, el alzJ.MnJ.iemfJ.o p 11;blico) justifica · 
a declaração do estado de sitio, por motivo de commoção interna, 
demonstrou que tal dou'trina é «a que consulta 'l,'igorosament~ a fi-
liação historica do direito constitucional>>, porque e.quipara aquella 
commoção ás ·in >t~r·!1ectio% e rebellio11; de que fallam a'3 leis iuglezas 
e a Constituição norte-americana. 

Aqui a Oommissão da Oamara me faz a honra de citar esta3 
palavras minhas : 

«Na escala das commoções po.ssiveis ha graduações indetermi-
naveis . Commoçõ:es })o,dem resul tar de ·confl:ictos ma<teriaes :mais 
ou menos limitados em sua área, ou na quantidade, no caracter, ·nas 
disposições dos seus autores. Oommoções promove na cidade a indisci-
plina da guarda. Oommoções podem estabelecer-se pela Tepetição de 
oerto:a sinistros ou pela extensão delles. A desorganização dos servi-
ços .administrativos póde trazer o animo publico em commoção. Vio-
lentas impress·ões de pavor, geradas pol' circumstancias inoffensivas 
que a imaginação agiganta, suscitam, ás vezes, commoçõres publicas 
das maüs f-ortes. E casos ha em que um simples individual, a atroci-
dade de um crime, a insolencia de um abuso ·do poder, produzem na 
alma popular commoções intensas e extensas . . . Appreheusões vagas, 
boatos levianos, ajuntamentos loquazes, não produzem commoção in-
testina . .. Só a rev.olta m.wrvifes~a e armJaJim 'TIJ{J,S 1"(/as, ou a re.volba m-
ga111izada e m.imaz, com 118CVYI"Sos d.'3 acçãJo capa~es dJe inhJ.abrilibar o Go-
wrno pam a m1anutençíio da m·Jem - a revolta, em summa, sob qual-
quer das suas fórmas pote.utes e inquietadoras póde constituir para a 
Republica perigo imminente. 

(Ruy Barbosa - O Estado ele SifJio, sUja mmtu1·eza-, s·eus effciú.os, 
S'eus limites, pags. 33, 36 e 38.) 

«Para que 100 verifique .a commoção no &?ntido constitU'cioual, 
é necessario que a segurança da Republica periclite. Ora, para que a 
segurança da Repubh0a não só se ,a.ba]e, sinão tambem perigue, v:arioo 
requisitos são indispensavei.s: primeiro, o de haver elementos de per-
turbação oTganizados e capazes de acção violenta; segundo, o objecto 
de acção perturbadora ha de ser realizavel; te1·ceiro, o ,de se demon-
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1.3trar que o Governo não tinha, na policia, na foxça arma-da e nos tri-
bunaes, meios de repressão decisivos.» (Ibid., pag. 34.) 

«A ü:refutabili.d'ade -da argumentação conducente a estas conclu-
sões", comunenta .a Commis.são da Camam, rpare0e-nos comll.leta. 

Não tenho, portanto, tSrs. Senadores, motivo algum para discre--
par uma linha das minhas antigas opiniÕ€13 a este respeito. Para mim, 
hoje. como ha 22 annos, hoje, como em 1892, o estado -de sitio é uma 
m-edida excepcional, de ordem repressiva. Só U'ma aggressão estl'an-
geira, só uma insurreição declarada, só uma commoção intestina, ma-
nifestadas por factos extremo-s i{Jiaata natureza, o podiam jus,tificar, 
taes as circumstancias em ,que elle foi eoncedido em 1892, em 1894, 
como em 1895, ao .Sr. marechal Floriano Peixoto; taes as circumstan-
cias, em que elle foi outorgado ·em 1897 ao Sr. Prudente de MOl'aes; 
taes as eirctrmstancias em :que elle foi f acultad<J em 1904 a<O Sr. Ro-
drigues Alves. 

Bem d~21se naquelle tempo o Sr. Gonçalves Chaves, que admit-
tida a theoria agora sustentada pela honrada Commissão de Consti-
tuição e Diplomacia; ,só não se faria dictad.or <JU Cesar, no governo 
do paiz, <J homem que o não quizesse . E a medida natural para a 
,conqwista c1as dictadura,s ou pa1'a :a ill'arugumção do Oesarismo. 

Não t ivemos desta vez, perturbação nenhuma da ordem publica. 
Houve a confusão e a 'deso1·-dem wasignahdas pelo honrado Presidente 
do .Senado, mas, entTe as paredes do Club Militar, em circumstancias 
analogas á d-e muitas outras occasiões .apontadas no depoimento do 
general Thaumaturgo de Azeve-do. Nas ruas, nada; ·a marcha fa-cciosa 

-de que falia a mensagem presidencial, nunca existiu, sinão na mente 
dos informantes desta ·autoridade. Sa:be toda a gente que havia alguns 
cidadãos, muitos cidadãos, .si quizerem, 'á pOl'ta do Club Militar, mas, 
em reunião pacifica, tranquilla; não perturba.da, a tal ponto que, 
presentes alli autoridades policiaes em grande numero, não tiveram 
ensejo de effectuar uma prisão, nem de fazer uma a,dmoestação aos 
circumstantes. 

A comrnoção intestina é, portanto, uma fantasmagoria . . . 
O SR. ALFREDO ELLIS - Apoiado. 
O SR. R uY BARBOSA - . .. manifesta. Ninguem a tomou a seTw ; 

e, quando o Marechal Presidente se aventurou ao seu ultimo golpe, 
decretando a }lltima prorogação do estaldo de sitio, foi geral no seio-
dos -seus propl'ios amigo,a, foi geral entre aquelles que o acompanham, 
foi geral, aqui, em S. Paulo, em to.da a parte, a indignação. 

O SR. ALFREDO ELLIS - Muito bem. 
O SR. RUY BARBOSA ~ Por toda a parte foi extraordinario o 

espanto, o assombro, <J pasmo, a indignaçã-o, em relação a t'al acto. 
Perguntava todo o mundo, onde tinha ido o porder :Publico a(}ha1· mo-
tivos para a prorogação de uma medida, cuja desnecessidade j á está 
assignalada por actos tão eloquentes do proprio Chefe do Estaidv? 
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Dar, pois, o notaso voto á con&agração desta burla, eu não faria, 
nem á custa da minha vida. Preferiúa todos os riscos, todas as con-
tingencias, as eventualidades mais graves á concessão dessa natureza, 
que desmoraliza para sempre a autoridald'e do Oongre1aso (tapo,iwdos) 
em proveito da mais perigo.sa ·das medidas politicas, a medida, sobre 
todas, op.pressiva da liberdade constitucional, substitu·indo a Repu-
blica por um regimen de m·bitrio, comparavel unicamente ao dos go-
vernos ·a·bsolutamente alheios a qualquer traço de espírito collL3titu-
Clonal. 

Entre os abusos a que essa situação de il1egalida·de arrastou o 
Poder Executivo, sobresáem, Sr. Presidente, os. attentad·os do Go- · 
verno contra a liberdade de imprensa. 

Sustento eu - e sempre foi minha opin'ião - que, em faoo do 
texto claro da Oontatituição, no art. 80, § 1 ", ·a suspensão das garan-
tias da imprensa exorbita da competencia do Governo. Para mim a 
evidencia .alli está clara nas proprias palanas do texto constitucional, 
porque esse prescreve que, nas medidas de repressão contra as pes-
soa.s, o Governo se re.atringirá a impôr a detenção em logar não desti-
nado a Yéos de crimes communs e ao desterro, para outro ponto do 
tenitorio nacional. 

.AI3 pessoas, não unicamente as entidades physicas, sinão, tam-
bem, os direitos que as envolvem, o.s direitos a que a .sua existencia 
estf. ligada, os direitos em que ca·da uma dellas se desenvolve: A minha 
pessoa não é sómente -a entidade physica de minha individualidade, 
é, igualmente -o complexo d0 todos os direitos de que a mirtb.a exis-
tencia necessita, a minha existencia m01·al e a minha existencia ex-
terior; .a minha existencia privada e a minha existencia política; 
desses direitos é que ISe compõe a pessoa humana, no estado social. 
Quando, portanto, o -art. 80 estabelece que nos acto'S de repressão, o 
Governo não póde .sinão deter e desterrar, evidentemente a Consti-
tuição negou ao Governo o diTeito de attentar contra outras garantias 
que não sejam as Telativas a esse1a dous casos. Póde o GoveYno deter, 
póde o GoveTno ,desterrar. Fóra .dahi, porem, t-od-os os meus direitos 
são sagrados - a minha propriedade, a minha vida, a ;minha con-
sciencia, a profissão das minhas crenças, a manifestação exteyior das 
minhas id'éas - todos esse'S são direitos das pessoas, qtre o Governo 
não póde restringir por que a Oorustituição não lh'o permitte, nas 
medidas de repressão contra as pessoas, outras que não sejam as de 
deter ou desterrar. 

Estas idéas que sempre sustentei, as que" se .acham consagradas 
no projecto Filgueiras, obra quasi toda minha, feita quasi exclwsiva-
mente por mim, em uma collaboração entre nÓ.E'·, mas que tendo sido 
rejeitada pelo seu espiTito de a·deantada liberdade, na Oamara dos 
Deputados, não teve posaibilidade nenhuma de vingar na Oaman dos 
Senad01·es. Em consequencia disto, apresentando-se aqui o projecto 
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Gonçalves Chaves, limitei-me a lhe fazer as a-ddições e melhoramentos 
que o estado -das opiniões no seio .desta Camara me autorizavam a 
considerar possíveis, e dei o meu voto a este projecto embora elle não 
consagrasse, em wda a •sua plenitude, as icléas que eu sustentava. POl"-
que, Sr. Presildente, apezur ·de radical em certos assumpto.s, sempre 
entendi ·que o verdadeiro espírito ·de ra·dicalismo cons:Uste em ir accei-
tandü aos poucos o todü a que no fim se queT chegar. Não tinha eu 
nesta Camara autoTidade e força para fazer vingar as idéas do pro-
jecto Filgueims; conformei-me com as idéas ·dü projectü Gonçalves 
Chaves, melhorandoo com .as emendas que me foi possivel alcançar. 

Mias, senhores, 1aind.a admittind<o .ao Governo o direito 'de restrin-
gir a liberda·de de imprensa, claro está .que seria ·este nos limites do 
bom senso e da necessidade e não ,sem limite algum, na proporção 
do absurdio e do capricho, como agora estamos vendo. 

Promulgou o marechal Floriano um decreto que aqui está e que 
juntarei ao meu discurso, restringindo a liberdade de imprem3a. Nas 
disposições desse acto, porém, teve o .cuidado muitü minucioso, respei-
tavel, notavel, de limitar a propría autoridadle que assumia, que jul-
gava ter o direito de assumir, subscrevendo a medid·a, pois que não 
:;:e.stringia a liberdade da imprensa •3inão no tocante á publicação que 
pudesse avisar o inimigo de movimento·s militares ou .acoroçoar dire-
ctamente a insurreição. E' o ·que se acha ·COnsignado nos variüs con-
siderandos e nos differentes textos desse longo decreto; que eu juntarei 
ao meu discurso. 

E' i.s.to, senhores, <l que se tem dado sob o estado de sitio actual? 
Não. Antigas e notarias são, <Srs. Senadores, as prevenções do 

Marechal Presidente contra o jornali·smo. Tivera elle ensejo de se 
manifestar por mod·o brutal e violenti1asimo, quando S. Ex. em um 
episodiü estampado em todos os nossos jornaes ameaçou a um dos 
nossos jornalistas de o matar a bala, ·de o coner a páo. 

A imprensa nunca se adeantou por esS€13 domínios da calumnia 
e da d'iffamação gratuita a que alludiu no seu discurso o honrado 
Relator da Commisão de Oonstituição e Diplomacia. O que indi·spoz 
o nosso jornalismo com o Presidente da Republica foi a attitude le-
gal, legitima e moralissima da imprensa .. . 

O .SR. ALFREDO ELLIS - Apoiado. 
O SR. RuY BARBOSA - . .. 1·eagindo contra os abu:sas do Govern.o, 

contra os escandalos da a:dministração ·e contra as inconveniencias do 
chefe do Poder Executivo na sua posição sociaL Não foram somente 
os jornaes os que ·censuraram .o <protocollo cre•ado pelo Ohe:fie da Nação, 
quando imaginou ·dar propoTções régias ao seu enlace matrimünial. 
Nei3sa occasião é que, ·da tribuna do Senadü em um disclll'so que 
VV. EEx. ouviram com attenção e respeito, puz as cousas em seus 
devi.dos termos, demonstrando que as praxes adoptadas pelo Marechal 
Presidente da Republica contrariavam as praxes de todas as Repu-
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blicas conhecidas, e só encontravam semelhança nos costumes das mo-
narchias européas. Pela sua falta de educação política se convenceu 
o nobre Presidente da Republíca de que podia invocar .o sigillo ordi-
nario .dia osua vida particular em relaçã.a a actos do .Chefe do Estado 
que chamou a attenção publica não só do paiz, mas até do estJ·angeiro. 

Não é facil separar o Chefe .d;o Estado, a pessoa individwal da 
pegao a official. Prrimeir·o representante da N açã.o que elle dirige, 
obrigàdo a lhe dm· os bons, os- grandes exemplos (tapo~a:ào~), a ser 
entre to.dlos o typo da res·peitabilida·de e da ·decencia, a não o•stentar 
vaidades . ridículas, nem assumir posições incompatíveis com a sua 
,situação, o Presidente da Republica não se p6de furtar, nem se furta · 
em paiz nenhum do mundo, á critica .dos jornaes, nã.a só de sua vida 
particular, quantos aos propáos actQs de sua família, por mais in-
t imas, d~sde que esses actos por culpa sua mesma ou de seUJa amigos 
cheguem ao conhecimento de todos. 

Na França, as mulheres d.os Presidentes, apezar de senhoras no-
taveis, to.das pelas suas virtudes e respeitabilida;de, não teem escapado 
á censura, a: epigra.mma8, á ironia das canções, das operetws e das 
revistas. 

O SR. ÂLFREDO ELLIS - N,em a Rainha Victuría o foi . 
O SR. RuY BARBOSA - Quer Mme. Loubet, quer Mme. Falliéres, 

quer Mme. Poincaré, todas estas senhoras, com serem cada uma dellas 
a mai'3 alta expressã!o da sociedade franceza, por •sua posição .social, 
não escaparam aos excessos dessa hbe.vdade, que, .como todas as ma-
nifestações da nossa natureza, p1·ecisam de encontrar em si propria·s 
os· seus coTrective1a. 

Ninguem se lembr()u em França de crear 'obices á liberdade de 
imprensa, p:orque os jornaes de Paris não poupam a Mme. LoU'bet, 
a Mme. Falliéres, nem a Mme. Poinca1'é. 

Mas ser.á verdade que no Brazil acompanham esses habitas ·da 
imprensa franceza os nos.sos j.ornaes? Não se1~ f acil provai-os, STs. 
Senadores. 

A imprensa representa uma alta funcção .social. Nã'O é sómente 
um direito dos individuas que a exeroom, é ainda uma necessidade do 
paiz a que ella pertence. E' a mais alta expressão da liberdade, a t e.l 
ponto que ainc1a aqui, em 1892, s-ob o govern.a· do Mamchal F1ori<ano, 
o Sr. Coelho Rodrigues, que chegava da Europa, dizia : 

«Üs meios de informação que eu tinha no e1atrangeiro ·eTam quasi 
todos hostis ao Governo actual, e hostis principalmente por causa dia 
suspensão das garantias .da imprensa, a qual é recebida mal em toda 
a parte do mll'ndo civilizad.o. 

Sustentam no outro lado do oceano que só em C3iSOs. extremo.s, 
em período muito cmto, :ae póde justificar a .suspensão dessas liber-
dades, com a qual julgam que se pôde ·conguistwr todas as <lU'tra•s. 
De modo que o Governo que ataca a liberdade da imprensa em qual-
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quer parte do mundo civilizado attrahe sobre si a animadver.são da 
revolta da imprensa civiliza.da do mundo. 

E' por consequencia uma medida mal insr;irada, contrapTodu-
cente, porque a imprensa, apezar de todos os seus desvario1s que não 
conte::>i;o nem justifico, é quem faz .a <Jpinião no ultimo quartel do 
seculo XIX.>> 

Eis as :opiniões do mais conservador dos espíritos conservadores, 
o ST. Ooelho Ro·drigue<.3, quanto .á liberdade da imprensa qwando ella 
se achava sujeita unicamente á restricçã<J que lhe impoz o Governo 
do Marechal Floriano ·Peixoto. 

Imaginemos o que não diria elle, si a visse manietada, peada, 
suff<Jcada, anniquilada como ficou pelos novos processos da adminis-
tração Hermes. 

O SR. ALFREDO ELLrs - Por um simples capricho. 
O .SR. RuY BARBOSA - Entendeu es.s_a adminüstração qwe podia 

entraT pela imprensa como por casa sua e com ella proceder como 
ella procede com <J interior da musa que habita. 

Man.dJou a cada um dos jornaes .os ·seus beleguins, para que elles 
o sujeitassem, um por um, a wma vida quotidiana de humilhações 
e torturas. Não contente, um 'bello dia decretou a su1;;pensão de sete 
ou oito dos nossos Mgãos de publicida.de, estabelecendo ao mesmo 
tempo que dessa medida o paiz não podia ter conhecimento porque 
aos outros, aos s.obr·eviventes, seria vedado annusciar que o Governo 
tomara aquella deliberação. E quando a emes jornaes se permittiu 
voltarem a funccionar, foi debai:x1o das Testricções .que me teem obri-
gado já tantas vezes a recorrer á Justiça Federal. 

Começou o Governo do Marechal Presidente mandando pela sua 
policia prohibir a;os jornaes desta cidade a livre publicação dos de-
bates parlamentares, que uma decisão do SwpTemo TTibunal F ederal 
restabeleceu. 

Depois ·fazendo prender ao jornalista já r€1stituido á liberdade, 
não se <Sabe até hoje por que motiv-o, reduziu-o á inco=unicabilidade 
na prisão em que &e acha e at-é .agora, a despeito da decisão pronun-
ciada pelo 1Supremo T ribunal e das insistentes reclamações do presi-
dente daquella ca·sa, com uma in.diifferença que não sei a que qualifi-
cativo se preste, o Presidente da Republica i3e mantem no seu atJten-
tado, como si estivesse tranquillamente no seu direito. 

Irritad-o contra .a imprensa, porque a imprensa não poupava os 
escandalos incompaTaveis do Governo a·ctual. Ma·s, senhores, acaso 
nos outro1s paizes j-á se restringiu á imprensa a liberdade em toda .a 
parte reconhecid-a aos jornaes de clamarem contra a i=oralidade, 
quando ella gra.ngrena o seio ,dJa •administração? So:ffreram •alguma 
cousa os jornaes francezes quando no caso Wils-on as consequencias 
desSe e-scandaJ,o f.oTÇJaram até a demissão do Presidente da Republica? 
Alguma oowsa padeceram ()S jornaes francezes, quando, por occasião 
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do escandalo Panamá, senadores, .deputados, as mais altas entidades 
da política franceza se viram arramtados na Iam::>. das mais tre·mendas 
accusações? 'Só aqui é que .s-ão -cobertos .de baldões officiaes .os nossos 
mcrãios de publicidade porque nem todos mamam na têta ·do Thesouro, 
po~que nem todos vivem do subs.i.d!io ,official, porque nem todos go-
zam da: opp1·e~são infligida aos livres. Esses qu:e vivem da circulaçã·o 
publica, esses que .subsistem na confianç,a dos seus freguezes, esses que 
prosperam com o concurso :aos seus .clientes, esses .no uso .d:o seu dir~ito 
profligam os que os outro-s não podem profligar, amarrados, como 
se acham, pelo-s seus interesses e obriga-dos pelos serus co-ntractos a 
defender as causas cuja indignidade conhecem. 

Pois que havia de fazer a imprensa, Sr. Presidente, de-ante de 
factos eomo o -de um Chefe de -Estado que recebe de subaltern01s e 
dependentes uma caea de presente? 

Pois que havia de _ fazer a imprensa deãnte do caso da ilha Fran-
c.isca? 

Pois qU'e havia de fazer a imprensa deante desses habitos que 
, se vã-o entre nós generalizando com tanta presteza, dms manifestações 
e dos presentes feitos pelos subalte'l'llos. aos seus superiores? P .ois que 
havia de fazer a imprensa -deante de factos .como o contracto -da p~a,ta, 
o eontracto da prata, Srs. Sena-d.ore1s, ·d!iscutid,o, enxovalhado e anni-
quilado pela censura jornalística e parlamentar, mas nã-o obstante 
realizado a todo o custo?' Por que, ISrs. Senadores? 

Perguntae aos que ouviram ao ministro brazileiro em Berlim, 
nos -dias proximos ao seu fallecimento. 

O SR. ALFREDO · ELLIS - E' que as propinas já haviam sido 
dadas. 

o s~. RuY BARBOSA - Dizia es3e ministro e posso repetil-o por-
que membros -do ·Congresso que IMo ouvi·ram o teem repetido -a todo 
mun-do : dizia esse ministro -que o Governo lhe mandara ordem para 
fechar em Berlim o coutracto da _prata e depois lhe enviara instru-
cções paTa desmanchaT esse contraeto, allegando a opposição do Tri-
bunal de ·Contas. A' vis.t~ desta manifestação, o ministro mandoU' cha-
mar 013 homens da concessão .da prata e lhes fez sentir os deveres do 
Governo, ao que lhe Tesponderam estes: «Muito be-m, .Sr. ministro, 
mas nós tambem conhecemos as leis bnzileil·as. !Sabemos que o Go-
verno tem poder para, a despeit-o da op-posição do Tribunal de Contas, 
mandar Tegistrar o contracto sob .reserva. Si o não fizer, pois, conte 
com a acção de perdas e damno!a que lhe temos de mo.ver no· valor 
de muitos milhares de contos, nã-o só porque os nossos• :Prejuízos são 
grandes, como porque não havemos de perder o dinheiro já p-or nós 
desembolsado com o Sr. tal, com o .Sr. tal, com a família tal, etc . . . . 

Aqui estão as cousa1a com que a imprensa se occupou e as couHas 
que toJ"naram a imprensa mal vista ao Governo actual. Aqui está como 
a imprensa é accuswdia hoje de exercer a profissão· diffamatoria, 
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quando ella exercia as funcções de ·OTgão saneador, de orgão hygie-
nico, de orgão de salub1·idade, de m·gão de inspecçã.o e justiça. 

O SR. ÂLFREDO ELLIS - Não conseguindo evitar a ve1·gonha. 
O .SR. RuY BARBOSA - Mas, Srs. Senadoret:>, assenhoreando-se 

como se .assenhorou, entregou-os o Marechal Presidente ao .domínio 
arbitrario dos seus subalternos - a policia desta cidade - cujos in-
quisidores põem e dispõem das proprieda·des alheiaia empregadas em 
v.asta .somma em muitos dos •l?!l'andes Ol'gãos de pulblicidade . 

A censura, depo~s de passar por vaTiações que <> tempo não me 
peTJJJ,itte agora descrever, tomou ultimamente 1lll caracter novo e 
&ingular. :E' a armadilha para o jornali-sta.. o meio de i llaquear a 
boa fé e 81pparelhar-lhe a prisão. 

Mas, .Sr.s . .Sena,dore•s, •e o que se aoaba de d•ar agoTa mesmo com 
O Imparci.at cujo sP.cretario e mais outro dos membros de sua rerla-
cção an.dam foragidos porque a policia os procura activamente em 
razã:o de um dos ultimos numeTos daquella folha haver estampado a 
ca:beçà de uma das -su=idades da época na; extrewdade do corpo de 
uma serpente venenosa. 

Ora, :Hr. Presi.dente, esse numero d'O l'mp.wrciJal havia ,sido todo 
elle revisto pelos censores e todo elle pelos censores autorizado. Sruhiu 
como .o.s censores permittiram que sahis-se, para que, no outro dia, 
descontente o Govern-Q:_ com o zelo de seu funccionm·io, demittiEioe o 
aelegado pouco exigente e mandasse procurar OS redact Ol'eS da folha, 
cujo crime consiste em haverem publica:do o que a policia havia au-
torizado a publicar. 

De modo .que a censura hoje é um alçapão ; é uma cilada auto-
rizar a publicação dos jornaes paira depois de autorizadü e não obstante 
essa autorização, considerar m"Íminosos Cl3 jornaes, cujos actos seus 
censores aut01·izaram. 

Senhores, não posso ir muito longe ; tenho que colher as vei as 
á minha na.vegaçã.o j á fatigante . Ha, poTém, algu·ns pontos em que 
não posso deixaT de tocar antes que termine. 

Um desS€13 pontos é essencial T·rata-se de vos mostrar , senhores, 
a sem rà:zão com que os honTados membros da O'ommissão de Const i-
tuição e Diplomacia procuTam auto·riza,T a medida que suffragam com 
precedentes republicanos, invocando o facto da administração Rodri-
gues Alves. 

Ouvi-me, senhores, com attenção, neste topico impo·rtante do as-
sumpto qu-e debatemos.' 

O sophisma com que .a honra;da Commissão (repetindo, aliás, si 
me não engano, o que já na outra CamaTa •se di&seTa) quando busca 
apadrinhar o que se preten.de fazer h oje pelo Governo do· Marechal 
com o que fez ·em 1904, pelo Governo .do Sr. Ro'd1"Ígues Alves, não 
tem o menor fundamento. 

Os dous casos não são. ·SÓ divergenMa: são oppostps. 
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Diz a honrada Commissão, no seu parecer: 
«Não tem, po1· isso, a Commi-s:são motivos para negar a &ua ap-

provação á citada proposição da Camara .dos De.putados, nem mesmo 
ao COJWJidera1· a delegação por ella feita, em sua ultima parte, ao 
Poder Executivo «para suspender o ultimo sit io deCTetado - logo 
que as condições de segurança publica o permittirem, porque identica 
delegação o Congres~o já conferiu ao Presidente da Republica para a 
suspensão .do sitio decretado em •COOsequenci'a do movimento revolu-
ciona:rio de 14 ·de no·vembTo de 1904 . " 

O acto, senhores, que declarou o estado de sitio em 1904 é o de- . 
ereto legi;alativo n. 1. 270, de 16 de.- novembro, cujo art. 2° rezava: 

«0 P oder Executivo fica autorizado a suspender o estado de 
sitio dentro do prazo ma1·cado1 desde que não necessite mais da me-
dida ex-Ciepcional . " 

PoT que pro.cedeu assim, áquelle tempo, o Congresso N acionai? 
Pelo mais ohvio dos motivos. 
O «prazo marca_.d-oJJ ao estado de sitio, naquelle .acto, art. 1°, 

era de ti-inta dias, e findaria, portanto, aos 14 de dezembro. 
01•a, o Congmsso já se achava ·em sessão prorogada, sendo que 

a prorogaçã:o, em ·que estava, decreta.da pela resolução legislati vo 
n. 1.259, de 29 de outubro, ia terminal' no 1° de dezembro. 

A não haver, portanto, nova prorogação, como era possível que 
não houvesse, te1·iamos, na: au sencia do Congresso, que se enceiTaria 
no 1 o de dezembro, dezeseis dias de estado de sitio força·do; pois, tendo 
sido decretado legi1slativamente para atJé aos 16 de dezembro, o Poder 
Executivo o não poderia suspender, embora reconhecesse haver ces-
sado ÇL ne.cessida:de e conveniencia da medida. 

Para obviar .a essa contingencia pTevisivel -é que o Congresso 
N acionai , ante a perspectiV'a de se ultimarem os seus traba.J.ho1s no 
10 de dezembro, autorizou o Governo a le·vantar o estado de sitio, 
si antes de 16 desse mez -cessasse a ,sua necessidade. 

A providencia que elle as;sim tomara, era a favor da liberdade, 
era contra o estado de sit io, que o Congresso, dispersando-se, e não 
o podendo mais levantar, incumbiu o Governo de suspendeT, afim de 
qu·e o paiz não continuasse a curtir esse vexame depois .de 1·ec'onhe.cida 
a sua inutihd•ade. 

A delegação que de tal mod'O, pois, se votar a, era uma delegação 
benigna, uma delegaçãCI desopprimeniJe, uma delegação libm·al . 

tA de a:gora, pelo contrario, se-rá um:a delegação .aves·sa á liber-
dade, uma delegação oppressiva, uma delegação odiosa. 

Alli, o Congresso não abdicava cousa commum. Ausentando-1se, 
e podendo ·o e.stado de sitio, que ju1gara necessario prorogar até um 
termo abrangido no intervallo parlamentar, vir a tornar-se de.sneces-
sario ante~s desse termo, ;u·s.ou do unico alvitre concebível para a,cudir 
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a tal emergencia, encanegando D Poder Executivo de o suspender 
antes• -de vendido o ;seu prazo. 

Aqui , pelo contrario, D Congresso está reunido. Reunido estará 
necessaúamente, 1até •aDs 31 •de {)utubro; po·rque ha muitos annos, .as 
suas sesl3ões se estendem até dezembro. A hypotheoo, l ogo, é diame-
tralmente opposta. 

Em 1904, o ·Congresso autoTÍzava o P.older Executiv-o a suspender 
o estado de sitio, porque o prazo assignadD á duração -deste abrangia 
uma época, em que o Congresso não estaria reunido, e então a dele-
gação era inevitavel, p-ara que se tornasse possível a suspensão do 
sitio antes desse termo. 

Em 1914, ao envez, {) Congresso estará funccionand.o até ao li-
mite do prazo pelo qual está decretado ·o sitio. Desde que elle, no 
cur.so -desse prazo, venha a se tornar desnecessario, o Congre,sso mesmo 
o poderá levantar. Despedindo-se, portanto, desta funcção, privativa-
mente sua, paTa a commetter ao Presidente da Repu:blica, fal-o o Con-
gresso excusadamente, inexplicavelmente, inconcebivelmente., .com o 
objecto e o resultado unicos de transferir a sua competencia ao Go-
verno, exonerand·o-/ae de uma attribuição constituciona:l, para brindaT 
com ella ao Governo, em cuja·s mãos a Constituição não a·dmitte -que 
esteja este poder, sinã-o quando o .Congresso não estiver reunido. 

Em 1904 não havia -outro Temeclio sinão -delegar ao Presidente 
da Repub1ica a funcção de suspenlder o rsit io, assim que elle se tor-
nasse excusa·do, porque, de outro modo, prolongando-- se o rSitio a lém 
do teTmo da sessão legislativa, o Go.vern-o, embom verificUJsse a des-
necessidade e a inconveniencia da continuação de tal meldida, nã·o a 
poderia suspender, uma vez que ella .e:xistía poT deliber ação legis-
lativa. 

Em 19•14, pelo ·contrario, a sessão legis-lativa acompanhará toda 
a dUTação do e1atacl·o de sitio decretaldo. No momento em .que já não 
conviém mantel-o -o Corpo LegislativD lhe póde .acudiT com a sus-
pensão immediata. De sorte •que, ;dJespoj•a'lltdO"se dessa a•utoridade, para 
a metter nas mãos do Chefe do Estado, não faz sinão praticar um 
a:cto de .compla-cenci·a oorvil, de renuncia humilhante, .de abdicação 
suicid-a. 

Autorizando, em 1914, o Presidente da Repul:ilica a suspender o 
sitio ((na ausencia do CongresSO)} , outTa cousa nã·o fazia el'te , sinão 
permittir ao Governo o uso de uma faculdade, que a pTapria Consti-
tuição permitte ao Governo; pois, segunld{) o art. 80 da Comtituição, 
não esta'!ld·o reunido -o Congresso, o emprego do estado de sitio é .attri-
buição do Poder Executiv-o. 

Autorizand-o, em 1914, o P :residente da Republica a levantar o 
sitio durante o período legisl ativo, o Congresso contraria directa e 
materialmente os textos constitucionaes, _que, emquanto e•ativer reuniido 
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o Oongresso, reservam privativamente á Legislatu:ra a competencia 
relativa a esta faculdade. 

Os •SRs. Â:DOLPHO GoRDO, ALFREDo ELLIS E RIBEIRO Go.N;ÇALVE-s-
Muito ·bem. 

O SR. RuY BARBOSA - O acto do Congresso N acionall, em 1904, 
determinando que, na sua ausell!cia, o Governo suspendes-se o sitio, 
legiislativa:mente ·e~atabeleeido, tanto que j·á se não houveEse miste1· 
dessa medida exoopcional, denotava o zelo do Corpo Legisl ativo pelas 
liberdalde.s constitucionaes, que buscava a·cautelar, para quand{) elle 
se não achasse presente, com {) meio de se restabelecerem. 

O acto do Oongresso N aciona1, em 1914, pelo 1contrario, deixandó 
ao Governo :O .arbítrio de suspeniler ou não o sitio, inconstituoional-
mente decretado pelo Exe·cutivo, para a época da sessão legislativa, 
não tra-duziria sinão a indifferença de uma e outra Camara á sorte 
das liberdades constitucionaes, de qtre, comquanto reunido, se desin-
teres-sa, para que, á sua revelia, o Presidente dellas di1sponha· a seu 
talante. 

Commetteu um attentado contra a Constituição o Governo, 
abrangendo no sitio por elle declara-do o periüdo constitucional da 
sessão legislativa. Por sua vez, o Congresso Nacional co=etteria 
outro a.ttentado -contra a Oonstituiçã·o, attribuindo ao G(')verno pD-
deres, para deliberar sobre o estaido de rsitio, quando reunidas aJS 'Oa-
maras Legislativas. Com o primeiro attentado tivemos uma usurpa-
ção d'as funcções constitucionaes do C'ongresso pelo Governo. No se-
gund-o teríamos uma doação ao Go·verno, pelo Congresso, pela su-a 
competencia coll!stitucional. 
' 'Üs 'SRs. AnoLPHO GoRDO, ALFREDo ELLIS E RIBEIRO GoNÇ~LVES -
Apoiado; muito bem. 

O SR. RuY BARBOSA - Eis a d'ivergencia, a contradicção, abysmo 
que vae da hypothese actua1 á hypothese ·de então, do caso Ro~rigues 
Alves ao caso Hermes. 

O SR. PRESIDENTE - Previno a V. Ex. que a hora da· sessão está 
finda. 

O SR. RuY BARBOSA - Peço licenga a V. Ex. para lembrar que 
a sessão começou a 1 hora: e 20. 

O SR. PRESIDENTE - Rea.lmente a sessão-começou á 1 hora e 20, 
porque a Me:sa aguardou o quarto de hora -de tolerancia, afim de que 
se verificasse numero Ieg.al 

O SR. RuY BARBOSA - Nã:o é uma: censura _que estou fazendo á 
Mesa. Esto-u apell'as notand·o •que, tenido a .sessão começado á 1 e: 20, 
restam-me ainld<a 20 minutos parro concluir ·ó meu discurso. 

O :SR. PRESIDENTE - Eu não penso que V. Ex. esteja :Dazendo 
uma censura .á -:.Mesa. Âpéna:3 eSJtou dando as razões poT que a Mes-a 
;-tgua:rdou durante o quarto d~ hora de toler anci:a numero sufficiente 
para a. abertura da sessâ{). 
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O SR. RuY BARBOSA - E' uma praxe ,oonsagrad.a pelas Mesas 
antecedentes. Eu peço mais a:lguns momentos, embora tenha de in-
commoda1' esta assembl'éa, para conc'luir o meu discurso, que não iDá 
a:Iém d_.a:a 5 e 20 ou até á:s 5 112. 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex. requer então prorogação oda hora? 
O SR. RuY BARBOsA - Não é ·O caso da prorogação. Desde que 

pelo Regimento as sessões -devem -durar quatro horas, tendo a sessã{) ' 
começ&do á 1 e 20 minn'tos, restam-me ainda 20 minutos. Creio, pois, 
que poderei · contar com a tolerancia dos Srs. Senadores por mais 
alguns minutos, attento , não o meu de.ver indivildual, mas á impor- . 
tancia ·do assumpto que estou discutindo. 

O .SR. PRESIDENTE - Essa tolerancia sempre foi permittida. 
O SR. RuY BARBOSA - Não estou en:dhendo linguiça. (>Risos.) 

Procuro aventar novos aspectos da questão, tal ·a sua relev·ancia, e, 
por isso, Srs. SenadoreE, ante!il de concluir, devo chamaT a attenção 
do Senado, cujo voto se vae proferir sobre esta materia, para a dila-
tação exoossiv.a, a ·hypertTophia 3illleaça.dora .com que vae cTescend'<l, 
entre nós, esse orgão de oppressão ;que as Republicas modernas foram 
buscar á:.> invenções ·do Cesarismo Francez. 

O esta•do d~ JSitio entre nós marcha a passos cada vez mais lar-
gos, tend'endo a absorver de toldo .a existencia das instituições repu-
blicanas e a .se converter enh'e nós em um facto quotidiano ... 

O SR. ALFREDO ELLIS - Em estado normal. 
O SR. RuY BARBOSA - ... em estado normal e ordinario da 1i-

bel•dade brazi'leira. 
P.m.·a i>ato, Srs. Senadores, c:hamo a vossa attenção sobre este 

facto expressivo, traçando-vos em um su1ccinto esboço a hi•storia do 
crescimento odo estado de sitio no Brazil, .sob o regimen actual. 

O decreto n . ·3, de novembru de 1891, irmão gemeo d·o que dis-
sdlveu o Con:greE.90 N acionai, inaugu1·ou entre nôs- o regimen dos 
estados de sitio, su.bmettendlo a elle .a Oapital 1e Nictheroy por dous 
mez:es.)) 

A dictadura que oC'assava -o man:d>ato ao Poder Legislativo, e con-
vocava nova Constituinte. para revel' a Constituição promulgada nove 
mez:es antes, nã:o ju·lgou dever estender a mais de 60 dias a suspensão 
das garantia•s coll:3titucionaes. . 

'Aliás, como se sabe, o .sitio dessa vez durou apenas 20 dias, poi&, 
com o restabelecimento da lega1iJd·a.de, o decret-o de 3 de novembr:o, 
que suspendera as garàntias constitucionaes e que ( ca,.>o notavel ) não 
se. .aoha na •Collecção <1a·S n{)ssas leis, foi ·ann:u.llado velo ma!'lecha·l Fio-
nano com o decreto n. 686, de 23 ·de novembro. 

~as, qU'atro mezes e meio apenas .mais tar·de, a restauração da 
legahdade, que se caracterizara com a UJ<>urpaçã.o da presidencia defi-
nitiva pelo Vice-Presidente, a deposição geráiJ. dos governadores e a 
dissolução das magistraturas estaduaes, ensaiav.a. a mão n{) :regimen 
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da .suspensão .de .garantias, sujeitaudo •ao es1Ja,do ·de sitio, em 10 de 
a:brii de 1892, a Capital do paiz. 
· Para o Jazer, allegava o Presiden<te .da Repuiblica, na sua men-
sagem .de 3 de ma,io, ter to.do -os motivos ;mais graves. 

«Ü& graves acontecimentos que se passaram na ·V.Qiasa altsencia, 
dizia elle nesse documento •ao 1Congresso N·acional, agú.tavam o paiz, 
e traziam sem duvida a anarchia nas ruas, a: convulsão nos Esta\d.os, 
o .descl"edito completo da noSl.3a •Patria no estrangeiro, a 1·uina da 
RepU.blica e a desintegração do seu territorio torvelinho .de trem8'lld'3: 
guerra civil, .se não fôra ·a energia, com que procedeu o Go·verno». 

«Não .obstante, porém, as gigantescas pr•oporções de todos esses 
pihantasmas, esoo est•ado de sitio .se deiCl-etou sómente por setentia :6· doos 
hJo11as (.são estes os termos do d<B•creto n. q91, de 10 de .abril), e .ce-ssou 
terminado esse prazo. 

No anno ·seguinte, com a rev-olta de sétembro, o canoro do arbí-
trio que ·essa odio!&a instituição representa, começou a engr.ossar em 
proporções. Mas, ainda ·assia:n, não se ·desenv·olveu .sinão •a passos gra-
duaes, á medida que os acontecimentos, de summa gravidade, no cor-
rer de alguns mezes, lhe foram dando oausa allegavel» 

Encerrada a 13essão do Congresso N acionai, o primeiro acto do 
Governo que declarou o estado d~ sitio para este Districto, bem como 
para Rio de Janeiro, S. Paulo, Slanta Oathari:na e Rio G.rande, fi-
:x;ava para e·ssa medid•a ·o breve termo de 14 dias, mantendo-a dle 25 .de 
setembro ·a 9 de outubro. 

•Depois o decreto n:. 1.563 prorogou o sitio de 13 .a 28 •de <Qutu-
bro: 15 dias. Em seguida o decreto n. 1. 517 o pro.roga, outra vez, 
oe 28 de outubro a 30 de .novembro : 33 dias. Aos 29 · de novembro 
o decreto n. 1. 602 instituiu nova: prorogação até 25 de dezembro: 26 
dias. Em 25 de dezemibro o decreto n. 1': 617 dilatou essa medida até 
aos 31 de janeiro de 1894: 37 di:ru3. A 31 .de janeiro o decreto 'n. 1 . 663 
a esten.deu até 25 de fevereiro: 25 dias. De 25 de fevereiro ou<tro acto 
proN>gatorio, o decreto n. 1 . 697, a alongou até aos 28 do mesmo mez: 
tres dias. Aos 2 de março· o decreto n. 1.683 a lev;a ·até ao ultimo 
'de abril: 59 -dias. 

Com o decreto n. 1. 693 , emfim, se determinou a ultima proro-
gação da série fl.orianista, prorogaçã!o que, deJclarada em 13 de abril, 
antes de ultimado o pi"azo antei"ior, contin.uou o sitio aué aos 30 ~ 
j'l.lllho : 60 dias. 

Foi este, oomo ::e vê, o mÚ3 longo de todos os prazos estabele-
cidos. Os outros se a:s'signar am com 59, 37, 33, 26, 25 , 14 e até tres 
'dias .apenas de duração. 
' Como quem não queria ir além do necessario, vêde bem, senhores 
'da , doutrina do .estado de sitio preventivo, antes caprichava se cingir 
·a elle IOtl"Íctamente, o Governo medi·a os passos, estipulando termos 
'quasi sempre ·curtos, na esperança de os não vltrapassaT. Ca.da proro-
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gação abrangia um período estreito, na espe.ctativ.a de que essa bas-
tasse; e só ultimado elle se buscava em outra dilatação, não long.a, 
'por vezes brevisaima, o 1·ecurso .que lhe pareqia indispensavel. Não 
se mar-cavam prazos ab libitwn <do medo .ou do espir.ito d'B compressão. 
Não se ante·cip.avam conjeetU'ralmente necessidade.s hy;pot:heticas ~ 
eventuaes. Não se de.cretav-am, para o que .d,ésse .e viesse, quarteis ou 
:;:;'Bmestres de estado de sitio e de sobresalente. Ia-se a·cudindo á occa-
sião, mez a mez, semana a semana, e, por vezes·, quasi dia a dia, na 
medida gradual de que ella ia -demandando. 

Em .a confissão implircita, .o reconhecimento pratico, a consa-
gração authentica pelos actos governativos de que o eSitado de sitio 
_não é uma instituiçã.o preventi11<a, de que se reduz á acção· méramente 
repressiva a sua esp'hera corustitucional. 

Em 1897, sob a Presidencia de Prudente de Moraes, ante a ex-
plosão formidavel do crime a que esMpou miraculosamente o Presi-
dente da Re.puiJ:ilica, perecendo o seu Ministro da Guerra, ás mã<Ys de 
um _soldado, em uma praça de guerm, ao desemha1'car das forças ar-
madwa, que regres-savam ·de Canudos, e cuja d:e-rro-ta peros fanaticos 
dos sertões bahiano,s CLéra ensejo aqui, mere,s <antes, á masho'l:ca de q 
de março, o Poder Legislativo decretou o estado· de sitio por 30 dias, 
de 12 -de novembro a 12 de dezembro, isto é, por 30 dias. Aos 11 de 
_dezembro, o Govern.o, mediante o decreto n . 2. 7·37, o prorog-ou até 31 
de janeiro, e, em 31 -de janeiro, pe1o decreto n. 2. 810, até 23 de fe-
vereiro. Ao todo, 103 dias divididos em tres par.ce11as, a maior dara 
quaes é de 49 dia;s. 
. .Sob o ,sr. Rodrigues Alves, quatro actos, dous do Congresso Na-
cionai, o·s decretos ns. 1.270 e 1.297, de 16 de novembr-o e de 14 de 
_dezembro, e d{)US ·do Governo, os decretos ns. 5 .4'32 e 5. 461, de 14 
de janeiro e 15 de fevereira declararam e mantiveram o etSitado de 
siti<J durante o espaço de 106 •dias, em 1904 e 1905. 

Minai , sob a Presiden:cia Hermes, tivemos com o pretexto de 
suffocar a revolta dos fuzileiros navaes, o estado de sitio de 1910, 
decretado em 12 de dezembro, pelo a'Cto legislativo n. 2 .289, com o 
prazo de 30 ·dia-s, prazo que .se .não prorogou, e agora, se adaptardes 
este proj6cto, o Govern.o a:ctual LSe encerrare, tendo mantido o paiz sob 
·estado de Biti-o .durante nove · miezes, isto :é, dua:s ve·zes mais que o 
total da admi'nistra·ção Yrudente de Morwes e da administração Ro-
urigues Alves reunidas. 

Neste quadro estatístico de estados de •ilitio no Bra·zil, -durante 
leste :regimen, bem se vê quanto albaixo ficam as presidenc.ias civis das 
'Presidencias milita:Tes, quanto á largueza no uso Jessa me'dida sobe-
Tanamente compreasiva. 

Medem essas prresidencias 16 annos de extensão, no·s 24 da nossa. 
vida :r~publicana, mas, tendo sido ·cinco <>s presidentes, só dous -se 
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'Utilizaram desse recurso anormal; e, g.overnando 16 annos o estado 
1de ,sitio, em todo o dectrrso <delle& dur:ou apena·s quatro me.zes. 

As presiden:cias militares não comprehendem mais que oito an-
'nos. Mas tendo sido tres os marech ae•s, que os tem exercido, todos 
iooa lançaram mão do estado de sitio, deci·etan1do-o · o primeiro delles 
1Jor 60 •dias, T~duzidos .a 20 pela revolução de 23 de no,,cmbro, o se-
g.undo por nove mezes, o teTceiro por oito. Ao todo·, portanto, 18 
'II:Íezes ou, ann.o e meio, em oito annos de administração. Isto é: ao 
'Passo que nas pr.esi•dencía:S civis o estado .de sitio durou apenaS' uma 
·vigesima setima parte da extem:>ão total dellas, nas presidencias mi-
iJ.itares o estado <de sitio abl'an;ge qua:si a qtrinta .paTte .J.o sleu tempo. 

Por outra: a duração tot.al do estado de ffitio, nas presidencial! 
ci·v:is, esi'á p.ara .a ~duTaçã·o total dessas presidienci•as na :va·:bão d:e me-
no:s de 4 %, entretant·o, .que nas .pmsidencias militares, essa proporção 
>Se eleva: a quasi 19 %. 

De sorte que, nas presidencias 
de sitio mede, prO<pOI'cionalmerntJe, 
maior do que na-s civis.>> 

' militares, ru extensão do esta.do 
l1llil espaço quas1 cinco vezes 

Entretant.o, é ,para esta dilatação morbida e fatal que teremos 
contribui·do, Srs. Senadores, si a nossa condles;cend-encia nos levar .a 
subs-crevermos a prorogação actual do estado de sitio até ao fim da 
Presidencia Hermes. ' · 

Bem sei que para obter do Congres·so N a:cio.nal esta con-ce&são, 
este acto de indulgencía pe1·ig<Jsa, não i:Jeem faltado as promesaas in-
sistentes •de -que -o Governo· só pretende um a-cto legislativo que presti-
gie os ·seus dec1-etos, resolvido a não abusar da ,v-o;ssa confiança e a 
SU16pender immooiatamente o sitio, apena>S a vo::sa autoridade se pro-
nuncie, .revestindo o seu acto desSa força: mora'l que elle ·aospira. Não 
t~mos, 81'S. Senadores, o direito, não digo já rde acreditar, em taes 
oompromis<sos, mas de entrar em tramsacçoos taes . 

1Si o ootado d:e slitio :oo não impõe a•ctualmente pela ne'Ce-ssidadc 
evidente e a;bsoluta de uma commoção de perigo para as instituições 
e pan a Patria B'ra·zileira, prevari~carieis ao .vosso de·veT ( rTrlll.UÍif)o bem) 
deshonrarieis v-ossos deveTes, 1deshonrando vos1sa .autorid,rude. Semea-
T~Í's, paTa o futuro um precedente de fune:sta.s collsequencias, con'Ce~ 
dlendo á vaidaide presi!dencial o soccorro dessa hU'mil'hação legislativa, 
BO!bre a qual ::li sua vont.ade Sle pretende louvar á custa das nossas insti-
tuições. (A'po~f;i1o'S.) · 

Per:d'o-ae-me, Srs. Senadore·s, ter-voa detido por tres dias em tão 
•1ongar e enfaidonha eX'cUTsão através d!e tão -debatido assumpio. Mas 
'nunca senti mais vivamente .a, uTgerucia dle um dever imperioso, tiran-
·do-me a ]iberdade de emmude'cer e para: o não cumprir em toda a 
~exten:sã'o de sua e:xigencia il'recusta.vel. 

Vejo debuxada•s nessa concessão tão de bom barato facili tada 
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ao Governo as per"dpectivaSi -mai.s sombrias para a legalikbde brazi-
leira, para a conservação d'a:s instituições republiMnas neste paiz. 

Não quero a!cooitar os aUJgurios, que por ahi se -ouvem, os ;pro~ 
gnosti~os mais pessimiEta·s, as denuncia.a insistentes, que chegam aos 
nossos· ouvidos, por mais •antoriza.das qUe ellas venham, com 1as cir-
cumstancias mai•s impTe-3'SIÍ•onan.te-s ; limito-me á expreEsão desta me-
dida na -sua realidad~ inconcebível .p<lrque a ella vos tereis subme~ 
tido a funccionar, por todo o perio,d-o >OOn&titUJcionaJ de v<JS'sos tra-
halhos, no meio de uma atmo.sphera :dle pressão int<l'lerave1, desde que 
não ha motivo palpavel, .certo e inconcus.so com o qual es3a satisfação 
se possa just.i.f~car. 

Id:e.s amanhã verifi,car os po:dere.s do nov-o Presidente ell:}ito com 
a voss:a autorid'ade 1·edwàda, diminuid.a e cerceada· (:ap,o'ril,ados) por 
esse ambiente d'e illegalidade e predomínio do Poder Executivo sabre 
a voss-a autoridade soberana. Não raa:bemos o que vos reE'e rva· o mys-
terio ·das exilgencias do GoveTno poT e's'Sa ,med:Íida tão .d.esnece;ssaria, 
·quando todas; as circumstancias a repellem, e a tranquilli'drude pu-
'blica, na su·a ex:presEão mais iabsoluta, noa dá o mai's pleno direito á 
!v<Jlta á legalidade normal. . 
' Pe.rmitta Deus que os meus ruooio:s não se verifiquem, •que essa 
bortquista an'an.cada á vossa autori!dii.de pelo Marechal Pre.sidente, 
Ire não volte contra vós -no exm·ci'cio 1d·as faculdrudea constitu:cionaes, 
'vós que amanhã üies usar, 1·eco!!Lhecendo o elei'to da Nação para a 
1su'C'cessão do Marechal ,Pre.si•dente. 

Estamos num regim~n de cilad'as, suTpresas e desleatdade.s ... 
O SR. ALFREDO ELLIS - E embusteil. 
O ,SR. RuY BARBOSA - ... e embusteS1 pe-rfi dos e burla·s den.tro 

'da lei, na c:ld.adella da vosEa autorida'de, com o.s vossos· podere-s -consti-
tucionaes inta!ctos. 

Vâ.s sois ·O Oongres·.:;o em toda a: integr1daide dia sua. s·Oberania, 
·sem receio :de surpresas ou a· altos. Di'minuilda essa autoridade, po.r 
uma série ·de conC€ssões arbitraTias, feitas ao Po'der Executiv-o, em 
·prejuízo 'V.ü-aso, não sabeis amanhã a que outras concessões· podereis 
'ser f<ll"ç.adO"s, se a•s ·contingencias da oecasi'ão vos não arrastarem a 
·situaÇões ain da mais perigo1s as, nas quae.s a vossa a'llto·ii;datde se veja 
em em'baraço· para Ge manter illesa n<l meio ·das ameaças que .a 
·cerca·m. _ 

Tenho, Srs. :Senadores, ·cum:prido -assim o meu dever. E' o con-
·solo unico deste meu, talvez, inutil esforço. 

P.an on·de app!eUe nUillla situação co-mo esta. j·á não sei. Sr. Pre-
;si:dente. Quizera poder appellar para a grande au'torida;de política 
:de V. Ex., cujo valor neste regimen tem assumido proporçõe~s gigan-
tescas, cuja responsaa-bilida:de tem cres'cido como até hoje ainda não 
se viram crescer as de nenhum dos nossos estadistas n!! Tegimen actual . 
Quizera podé appellaT para V. Ex. em beneficio .do regimen, das 
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no.ssa•s irusti'tu~ções ( apo1JadxJ'.s), das· nossas liberd'a.,de.s, dessas aspira-
ções que nos tromreram a ~ubs:tituir a monarchia pela Republica. 
Quizera poder invoca.r a Í<Jrça política de V. Ex., a ·sua, influencia 
sobre o espírito do .Marechal .Presidente, a sua autorrdade .sobre os 
seus .amigos e !SObre o seu p,artido, para que dasvà.e dle nós, da Repu-
bli·ca, e :do :Paiz, .a calamid'ade do•s acto:; que s'e ·quer impôr ao Sen!l!do. 
( M wita bem. Apoiados-.) 

Não tenho direito para o f~r. F:Uque simplesmente a expressão 
•do meu deS<ejo, nã-o como relcurso pohti•co de tribuna, mas como mo-
vimento -sincm·o, intimo e Vel;dadeiro dos •OOntimentos m!l!Ís profundol3 
'íde minha alma, nesta •occasião: grave e solemne. · 

O estado. de .sitio é uma insti'tuiçã·O co~d'emnaida ; é o can.cro do 
re~imen republicano. Ha de liquidai-o ·&i não fôr extirpado por uma 
'revi•são •constitucional. Ou esta instit uição desapparece do seio das 
noasas :immituições, ou teremos d:e voltar a "outro Tegimen, si não des-
'appare·cermos no ,seio .dw anarchia e da ,d:Ucta;dura. (Mru,ito berm,· rivuito 
bem. O 011aJdor é c~~mpriment'mdo ·e· rabr·,~a;a1o por WI!.?'ios Srs .. S/erljruJ.Oif',es. 
rr1alm!M ruo 11ecinto e 7/Ja,s gal,er~Q.S.) 

DOOUME[N]TIQS A QUE SE REFERIU O ·SR. RUY BARBOS:A. 

r «Decreto n. 1. 565, de 13 de outubi'O ·de 1893 - Regula .a liber-
aade dw impren,sa durante .o estado de sitio. 

O V1ce-PTesi;dente da Repuhllcai dos E stados Un~dürs -do Brazil: 
Con-silderando : 
Que a liberdade .d'e 'imprensa: consiJate no direito de collab.orar 

com o pO'dler social nos fillls a que .s:e propõe a m·dem .moral e politiea 
em rsuas multi'plas exigencia.s e moralidade; 
· Que é funcção do poder puhl:i'co, legitrmamente con'stitu1do, de-
~ender .!li existencia poli'tica da Republica·, por todos os meios leg.oos, 
ln.ateria.es e moraes; 

Que no cumprimento .deSioo ·de'ver, dlelegaçã-o po1~tica da Nação 
e por co.nsequencia suprema expreSiSã.o dos direitos de todos os ·c:iJda-

'~lãos, não ·póde e'IlCOntrar obsta•culO's que provenham ·dos alYu.so.s d'a 
1mpTensa ; 1 . 

Qu~e, uma parte da ÍlJ1prensa tem contribu;itdo para animar a 
1-evolta com publicações inconvenientes u'mas, fal!aa·s outr.as e todas 
'constituin,do elemento 1de perturbaçã·o e ala:rma, em ,prejuízo .da wcção 
do Governo e da tranquillida;de publica; e por owtro lwd!o, tendo em 
;attenção <J dispo'Sto .nos .arts. 87, § 3°, 96, ·383 e 387, combinados ~om 
o art. 22 d!o Co:digo Penal, em virtude .do art. 80 ,d'a Constituição .da 
Republioa, e em execução .d<J .a~t. 48, n. 1, -

Decreta : 
Art. 1.0 E' livre a manifestação do pensamento pela imprensa, 

sendo .garantidla a p·r<Jpaganda de qual'quer doutl'ina política. , 
Art. 2. 0 Declarado em esta.do de sitio qua}quer parte :d·o terri~ 
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tori'o da União e ahi .suspe.nsa!a peLo tempo que fôr d-eterminad-o as 
garantias con·&titucionaee, fica prohibido.: 

a) fazer publicações que iMitem a aggressão estrangeira ou pos-
sam au:g;mentar m co'm!moção interna e excitar a desordem; 

b) d-efender qualquer adto contrario á indep:end~,ncia:, in_tegri-
dade e dignidade ·da Patria, á .Constit uição da RepubE.ca e fórma de 
~eu governo, o livre exercicio dos poder~s poEtio0.s•, á segurança in-
tema. 1da Republ~ca, á trailiqui1lidade •publica ( ar1l3. 87 a 155 do Co-
digo Penal); 

c) publi1c:ar noticias a resp•e'ito da 1-evolta que ,não tenham sido 
oo~mu·ni,cwd.ae pe1o Govemo constitucional ou qrue não tenh am essa 
or1gem; 

d) -communÍ'car ou publicar .d:ocume:n.tos, planos, .dteoonhos e 
quaesquer informações com rela1çã!o ao material ou pessoal ·de gruerra, 
as fortific·ações e as operações e movimentm:~ militares' .,da U.nião ou · 
dos E-stwd:os; 

e) apregoar -as noticias, factoõ, ou as.sum·pto&, ve11dadei1'os .ou· fal-
sos, con!ti<do.s na1s publicações que .se offereçam á venda ·ou as .distri-
buir gratu~tamente .ou de qualquer outro modo. 

Art. 3.0 Si algum perio•d'ico ou pu:bhcação de qualquer genero 
que seja incorrer em algum ou algu-ns dos casos .do ,artigo antec~nte, 
o Gover11o usará das medidas de represE·ão:, autorizwda1S' pe1o art. 80 
'da Constituição, e sendo estrangeiro o infratctor, pode11á exrpuhsal-o 
do territt.oriJo na-ci:onal. 

Art. 4.° Ficam revogad·a,s as disposições ,em contTario. 
Capital F ederal, · 13 de outubro de 1893, 5° da Republi·ca. 

Floriano Pei;uotio. - Fe1'"11J,an.do Lob,o.ll 

<<Lê-se n'O Paiz, de 6 de março ultimo, entre outra:s falsida:des 
a proposito 1do estado de sitio decretac1o a 4 do .Irl~Bsmo mez, .o .seguinte : 

((O general Sebastiã-o Bandeira foi pre.so quan\tfo reunia uma 
oor:te <le paisanos para perturbar a •ordem ·e man~festar..tse contra o 
Governo!! 

A f lagrante fal.si·d.ad~& .destª nOiticia deixa wer a perf:úilia que 
inspiTa o auda>cio.so estrangeiro concone.ndo pa-ra a.ggravar a situação 
afflictiva do paiz que o hospeda -com .t~nta generos~dàde. 

Nã:O fui preso, nem poderia ter sido pelos motivOt3. que dá este 
jornal, porque não .sou arr:ua·ceiro . 

.Cr~:úo firmemente não haja quem S'e preste a confirmá:r, tão 
monstl'IUosa-s mentiral3 ach-ede in-ventadas, apezar do empenho em 
evildtencia. , 
_ ·Na Otpinião do c1-iter1ioso jornal fui agarrado, em fl agrante; mas, 
como .admittir, o singular flagrante, se não fui preso?! 

Historiemos o bcto : 
Na noite de 4 de março, á hora em •que começavam ·a enh·ar para 
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a sessão annunciada no Clrub Militar o1s res·pectivos s:ocios, estive em 
companhia de dous amig.os, o Dr. Julio Adolph<> da Fontoura: Guedes 
e <> Tenente..1Coronel Carlos J o·aquim Barbosa junto á po•rta principal 
que dá entrada ao dito Club. Seiparado!s do a;grupamento de .curiosos 
que ficavam, á frenrte d:o Clu:b e tão logo me constou nã.o se haver 
realiza.do a sessão, ,por não ter comparecido a dire;ctori-a, retirei-me 
com aquelles amilgos para rus no•ssas. ca·sas, isto antes• :de desfazer-se 
a reunião· ·do Club e nessa retir.a,da fallei unicamente com o Dr. Cha-
ves Faria. 

·Pelos jornaes do dia seguinte ( 5) fui surprehendido c<>m o estado 
de sitio. Digo ·SUrprehend'ido porque realmente nunca pensei que dlésse. 
para tanto o, que occorreu no C1ub Militar, de portas a dentro, de 
onde nada puderam ouvir os que, .como eu, estavam fóra. 

Lê-se mais na Mensagem que o Presidente da Republica dirigiu 
ao Congresso N acionai, a 11 do vigente, pretendendo justificar o 
estad'o de sitio pelas medidas de repressão empregada-s : 

"Para complemento de toda es•sa acção criminosa se tentou suble-
var as fmças aTmadas da N.ação po•r meio de pOuCOis· officiaes, já 
arredados das fileira,s pela reforma, ou seduz~dos por ambições on 
decepções políticas que não attingem á correcta dis•ciplina e o inque-
brantavel patriotismo e amor á Repu:blica ·que distinguem e honram 
as cla:sses arma.d'rus brazileiras." 

Não sei ve r,d.adeiramente a quem ca·be a allusão; ma:s como sou 
reforma,do e não occulto os motiv(}s de profundas dive1'gencias que 
me separam de S. Ex., desde que represente·i .contra a sua adminis·tra-
ção no commando da Brigada Policial ·desta Capital, é po1ssivel que 
eu seja uma das victima,s escolhid.as entre os accusa.dos da Mensagem, 
conhecida como é .a .auooncia .de elementos cara>cteristicos do sitio 
e a má vontade já demonstrada na f alsa noti.cia, contra mim arran-
jada pelo impopular orgão pinheirista. Em qualquer 'hypothe1se, po-
rém, prefiro respon:der pelos crimes a mim attribuidos, a ser calu-
mniado pela perfidia. 

Lê-se, finalmente, no relatorio assignado pelo General de Divisão 
José Agostinho Marques Porto, .annexo á Mensagem de 11 do vigente, 
do Chefe da Nação ao Congresso N acionai, estws referencias á minha 
pessoa : 

"A 19a testemtmha viu o General Thaumaturgo de Azevedo con-
fabular em tom mysteTioso, com o General reformado Sehastião Ban-
deira, ·á porta do -Club Militar, na noite de 4 de março." 

lVIai-s a.deante: . 
"'Âffirma a testemunha, folha 49 'verso, que viu 0 Marechal 

}Jenna Barreto ser vivamente acclamado p(n· grupos de individuas 
capitaneados por conhecidos. desordeiro1s, entre os quaes S ebrutiiio Ban-
dJeitia, Mauricio de Dacerda, Caio M'{)ntei:rro •d1e Ba.'l"1\o'8 e ourtro's." 

Examin ando~se o intM·es'Sant.e documentD forneci·do pelo General 
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},{arques Porto, cheg,a~se á triste conclusão de ter havido proposito, 
por cautela, de occultar-se os nome~ das tes~emunhrus que se. pr~s~ara:n
a mentir descarooamente em prove1to dos m teressados na JUStlflcaçao 
de crimes· que ahsolutamente não sei dentro. 

A primeira dessas infelizes tetstemunhas não me poderia ter visto 
confabulando com o General Thaumaturgo, á porta d:o Olub, nessa 
noite, porque não troquei palavra com esse amigo. 

A segunda, incontestavelmente mais audaciO'sa do que a primeira, 
no habito de calumni.as, com as costas· quBntes, emprestou-me o quali-
ficativo de dle&Jrdeiro sem me conhecer provavelmente, affirmando 
que capitaneei grupos .que acclamavam o Mai·echal Menna Barreto. 

A verdade, entretanto, jámais ose afastaria um inquerito de intui-
tos serias, é que dentTe o•s indivi•duos que se agntpavam em frente 
ao Olub, nenhum será capaz de affirmar, em bôa fé, que ouvisse a 
minha voz, ou que, de qualqm~r fórma, se entendesse commigo·; final-
mente, todos ficaram sendo para mim .de,sconhecidos, inclusive o Depu-
tado Mauricio de Lacerda e o Dr . Caio M onteiro de Barros., que, na 
opinião ·do miseravel mentiroso, eram meus companheiros de des-
ordem. 

Reforça min;ha supposição relativamente a terem sido de propo-
sito occultos os nomes das· testemunhas ouvida,s· pelo General Marques 
Porto do inquerito sui ge'r(l,e1-is, o facto de teT sido combatido com em-
penho ;pelos parüdarios do Governo na Oommissão ele Justiça da 
Oamara dos Deputa·dos o Deputado el a minoria P edro Moacyr, fa-
zen do questão ,dots· inqueritos militares para conhe.cimento do Con-
gres•so. -(Vide Diario do Congresso, de 4 'do corrente .) 

Rio, 31 ele maio de 1914. - S'ebastião Bandeir.a." 

SE.StSÃIO D E 1 9 DE J U'N.H O 

O Sr. Tavare s de :Lyra (*) - Sr. Presidente , não tenho o 
intuito de prolongar este debate, não devo mesmo fa zel-o: em primeiTo 
logar, porque nelle já culminou, esgotando o assumpto, a eloquencia 
de alguns dos nossos mais illustres oradores p arlamentares desta e da 
outm Oa:sa do OongmsEO, inclusive a palavra fulgurante e seductora 
do nobre representante da Bahia; em segtmdo lagar, porque não 
quero incorrer nas .·censuras da•quelles que f ingem acreditar que o 
partido •que suffragou nas urnas o nome do honra·do Sr. Dr. Wen-
ces1áo Br az, deseja, por qualquer modo, protdar o seu reconhecimento, 
o que ·seria poli~icamente contra-indicado, ou annullar a sua eleição, 
o que ·seria constitucionalmente impossível. 

Meu fim é apenas justificai; ligeiramente as razões de ser do voto 
da maioria desta Casa, favo ravel á proposição que ora se discute. 

( •) Não , foi r evisto pelo orad·or. 
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Senhores, poucos textos· .da nossa Constitui.ção teem offerecido, 
até hoje, maior margem a duvid:a.s e controv~rsias do que aq~elle que 
se refel'B ao •estado de sitio. Sobre elle quas1 que se póde · dlz(:H' que 
temos uma veTdadeira litteratura parlamentar em que os modos de 
vêr de cada um diffeTem, segundo a attitude que, como homens po·Li-
ticos, mantiveram em um momento dado, combatendo ou apoiando 
os governos. Não quero por esta 1~azão, Sr. Fresidente, me apegaT 'a 
opiniões individuaes, preferindo estudar o estado de sitio a!Ctual, 
de ante dos precedentes crea:dos ou sancciona·do:s· pelo .Congresso Na-
cionai. · 

Os princípaes pontos de critica ao acto do Governo que decretou 
e prorogou o estado de sitio e a proposição da CamaTa que o approvou 
e manteve podem ser formu1ad•as ao1sim: 

1 o, o PodeT Executivo exo-rbitou ·das ·suas attribuições, p1'0Togando 
o estado de .sitio al~m da epoca fixad-a para a Temtião do .Congresso; 

2°, não houve e não ha commoção intestina, .sendo, portanto, in-
constitucional a medida de excepção; 

3°, durante .o sitio o Poder Executivo deverá se Testringir, nas 
medidas de Tepressão e.ontra as pessoas, ·á detenção em logal' não 'des-
tinado aos réos de crimes communs e ao .desterro para outro& sitioe 
do terri torio nacional; 

4°, é incon1siitucional a delegação constante da ultima parte da 
proposição da Camara dos Deputados. 

Estudemos cada um desses articubdos. 
1.0 O Poder Executivo exorbitou de mas attTibuições, pror.ogando 

o estll!dO de sitio aLém da épo.ca fixa.da para a reunião do Congresso. 
-Em relação a este al'ticulado, :Sr. Presidente, paTece que não 

devia haver duas opiniões tão daTo se me afigura o dispositivo do 
n . 21 do art. 34 da Constituição, a saber: 

"Oompete privativamente ao Congresso N acionai . . . 
N. 21 . Declarar em estado de sitio um ou mais pontos do 

territorio nacional, na emergencia de aggressão por forças estl'an-
geiras ou de .commo·ção interna 'e approvar otn susp(3nde?· o s,it'tio 
qwe lw1tv:er sido dec'J.atnaW.o pelo Poder E~cuf:tivo •ou Sleu.s ag'&nte~ 
1'e~porW.,(}JV eis, 1Ua au.s<encia do O orn,grlesso ." 
Ora, não podend-o ·ser approvado ou ·suspenso sinão aquillo que 

preexistiu OIU· pTeexiste, é fóra de contestação que o sitio póde ser 
decretado e suspenso no intervaHo d as sessões legislativas, assim como 
póde ser decreta-do por prazo maior do que aquelle que vae até á aber-
tura do tCongresso. Mas .o oorto ·é que agon surgil·am objecções e dahi 
a convenieneia de relembrar o que a l'espeito occorreu em 1894. Nesse 
anno, o ·Marechal Floriano, por decreto ·de 13 de abril, pr.orogara o 
siti? até 30. de junho, devendo a-brir-se o 'Üongresso em começo de 
ma1:o. Reumdo este, só em _25 de junho o IPres·idente da Republica 
envwu-lhe :Niens·ag'€m espemal sobre os succesSQis· que haviam .dado 
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loo-ar á susperusão das garantias constitucionaes de·sde setembro do 
a:no anterior, Mensagem deficiente e incompleta. 

Era, ao tempo, Deputa.do pelo Estado do Pará o Sr. Dr. Bri{}io 
Filho, que, em seguida ao recebimento ·da communicação .do Governo, 
justificou da tribuna um l?r.oject?, a-s~igna·do_ por grande numero . de 
Deputados, prorogando o sltw até o Ílm de JUlho, resalvando as Im-
munidades parlamentares e ampliando o prazo dentro do qual o 
Poder Executivo devia .dar conta dos seus actos, no1s termos do art. 80, 
§ 3°, da ·Constituição. 

Este projecto foi approvado pela Camara e depois pelo .Sena·d·o 
com as ·duas .seguinte-s modificações: 1 o, " estendendo .o si tio até 30 
de agosto e 2°, supprimindo po1· ociosa a ampliação -do pra·zo para que 
0 Presidente da Republica relatasse, motivando, as medidas postas 
em ;pratica por essa occasião". 

A Commissão . de Constituição e Diplomacia do Senado, que era 
composta dos Srs. Quintino Bocayuva, Bulhões e Machado, interpoz 
luminoso parecer, em que foi voto vencido em alguns pontos o 
Sr. Quintino Bocayuva. 

Pois bem, neste particular não houve divergen.cia ·e todos esti-
veram de accôrdo em que o dispositivo era de uma evidencia indis-
cuúvel. 

Ainda mais: os 1Srs. Bu]hões e Machado foram mais longe, ti-
rando delle um argumento valiosíssimo, em favor da·s immunidades 
parlamentares. Entendiam que, por isto mesmo que o Congres~o, 
munindo-se podia suspender o sitio decretado em sua ausencia, é ql.le 
seria absurdo permittir ao Pres·idente da Republica ·compôr á sua 
vontade, pela pri·são ou desterro ·de .congressistas, o tribunal que tinha 
de tomar ·conhecimento de seus actos· ou de seus crimes : seria o 
mesmo que entregar aos caprichos .ao réo o direito de escolher os seus 
juizes. 

E' de notm· ·que o Congresw, que suffragou essa doutrina, fo i o 
primeiro que reivindicou para ·seus membros, durante o sitio, a re-
salva das immunidades parlamentares, conqui&ta, q1-1e, sophismada 
depois, nem por isto deixou de caminhar triumphalmente, vencendo, 
aos poucos, as maiores resistencias, e impondo-se, alguns annos mais 
tarde, á jurisprudencia uniforme dos tribunaes. 

A mim parece claríssimo o texto constitucional e improcedente 
a critica que se faz ao acto do Governo, sob o ·fundamento de que. 
mesmo acceita essa doutrina, é injustificavel a prorogação por todo 
o prazo da sessão legislativa. Moral ou politicamente, o argumento 
póde ter valor; cõnstitucionalmente, não. A prorogação tanto póde 
ser por um ·dia como por mez.es após a reunião do Congresso. 

Este não está impedido de exercitar, uma vez aberto, a attribuicão 
privativa do n . 21 do art. 34 da Constituição. E que não está, pro-
vou-.o naquelle mesmo anuo, approvando e prorogando, com restri-
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cções, o ·sltw, sem solicitação do PDder Executivo. Outra não. é ~ 
intelligeucia do pro-jecto regulamentando o assumpto e que aqm f01 
approvado em 1898, •CDm os. justos appla:n-sos do eminente Sen~~01· 
pela Bahia. No seu: art. 8°, d1spõe esse prOJecto ·que, decretado o s1t10, · 
0 Con.,.resso se reunirá, de pleno direito, 30 dias depois, para delle 
conhe~r; e no art. 9°, diz textualmente: "Reunido o Congre·sso para 
o fim de ·que trata o artigo anterior, elle só deliberará sobre a appro-
vação ou sUJspensão do estado de sitio, reservando para depois da ter-
minação do sitio o exame das medidas de excepção." 

Eis ahi, presuppõe a decretação d:o sitio por prazo -superior 
áquelle que vae ·até a reunião do Congresso e ainda restringe a acção 
do mesmo Congresso, que se devera examinar as medida;s de excepçãD 
depois que elle .seja suspenso. 

O segundo ponto é aquelle em que se affinna que não havia. e 
não ha commoção intestina. Os A111niaes leg~slativos nos offerecem 
uma ·série de precedentes que convém conhecer. O primeiro é de 1894, 
quando o sitio foi prorogado pelo Poder Executivo em 13 de abril; 
a revolta da esquadra nesta Capital es•tava jugulada des.de 13 de 
março, e, ·depoi-s, quando foi prorogado pelD Congresso, ceTca de qua-
tro mezes eram decorridos depois que ella fôra vencida no porto do 
Rio de Janeiro. Em 189'7, a sua decretação foi posteri01· ao assassi-
nato do Ministro da Guerra e ·á tentativa de a,ssassinato do Chefe do 
Estado, crimes que foram consfdel"ados communs pelo Poder Judi-
ciario. O Congresso e o Governo, porém, pensavam que elles eram 
symptoma da existencia de um conluio revolucionario e decretaram 
e prorogaram a 'Suspensão ·das garantias constitucionaes atB 23 de 
fevereiro de 1898 para apru;rar reS'ponsabili'dades. O JL.esmo que se 
déra em 1894. tSegue-se o sitio decretado por occasião de ·ser vota<ia 
a lei sobre a vaccina obrigatoria, em novembro de 1904. Todos se 
recor:dam do que occon·eu nesta cidade. Havia ou não ·com.moção in-
testina, quando o honrado Sr. Dr. Rodrrgues Alves solicitou: a decre-
tação do sitio? A Mensagem presidencial, que foi de 16 de novembro, 
declara estar debel1aclo o movimento da Escola Militar e achar-se 
o Governo devidamen-te apparelha:do para manter a ordem. Apezar 
disto, dizia aquelle documento official ser necessario o estado de sitio 
para tG/pura·r nesponsabilidades dtJs 'mil1Jf.ares e CÍVIÍS envol!vtÍJ.dOIS mOS 

.aootnJb.ecirrvenbos e insinuava a conveniencia da medida, paTa que as 
immunidades parlamentares dos implicados no mesmo movimento não 
fossem embaraço á ·ac~ão dD poder publico. E o sitio foi decretado 
sem a resalva das immunidades. 

. ·Em ~2 de dezembro do mesmo anno, · o Sr. Pre.sidente d:a Repu-
bhca pedm a sua prorogação,. em uma Mensagem que começava pela 
declaração de que a d1"dem publtioa já ,Sle achaV<.a ·nes·f:.a;oolie.ciJJa, con-
forme fôra oommunicado na primeira Mensagem. 

O projecto propondo a prorogação foi oombatido pelo Sr. Sena-
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dor Gomes de Castro, por inconstitucional , visto não h aver commoção 
intestina, e teve em seu autor, o illustre Sr. General Glycerio, ardo-
roso defenror. 

Venceu sempre, em, todos os precedentes, a opinião dos que jul-
gam que a commoção não é sóme~te a .Perturbação da ordem, o !fioti!fi, 
a rebellião. E' tambem o estado ae agna~ão, de sobresaltos, de mqme-
tações, que antecede' ou acompanha os movimentos revolucionarias. 

O terceiro ponto é o seguinte : 
"Durante o estado ·de sitio, o Poder Executivo deverá res.trin-

gir-se a deter as pessoas suspeitas em logar não destinado aos T'éos 
de crime commum ou desterrai-os para outros pontos do territorio 
nacional. " 

Não é a primeira vez que easa affirmação se faz; quem percorrer 
pacientemente os A~es ha de encontrar a questão que elle envolve 
estudada ·sob varias aspectos, , sustentando cada um o seu modo de 
vêr com larga cópia de argumentos, qua.si todos, porém, deduzidos 
do ·disposit ivo oonstitucional. 

Aquillo que mruitos não querem aooeitar em relação ao art. 34, 
n. 21, isto é, a clareza do texto constitucional, dispensando interpre-
tações, é o seu argumento irrespondivel quando se trata do art. 80. 
Facto é, entretanto, que, exceptuardas as- opiniões pessoaes de alguns 
congressistas, ·é idiéa sustentada que o sítio decretado pelo Executivo 
ou p!;llo Legislativo pro·duz os mesmo•s effeito•s, ·conforme pareceu tam-
beni ao primeiro Congresso Jurídico Brazileiro, que approvou por una-
nimidade uma these a esse respeito. E que não ha realmente divergen-
cias provam-no as varias tentativas até hoje havidas- para a regula-
mentação do assumpto. Vejamol-as. 

Em 1892, dous projectos foram apresentados no Sena.do : um do 
Sr. Amaro Cavalcanti e outro do 1Sr. Virgílio Damasio. O primeiro 
definiu o que se devia entender por commoção, indicava quaes seriam 
as garantias constitucionae9 suspensas, determinava qu:e o Congresso 
se reunisse quando o sitio fo·sse decretado pelo Poder Executivo, 
creava para este a obrigação de enviar ao mesmo Congresso, dentro 
de 48 horas, a Mensagem relatando o que oocorrera e dando conta 
d·as medidas adoptadas. O ·segundo resalvava as immunidades dos 
membros ·do Congresso e dos Ministros do Supremo Tribunal Federal 
e dava outras p-rovidencias. 

ApTesentados na sessão de 28 de maio, foram amhos approvados 
em primeira dismtssão a 3 de junho. Enviados á Commissão de Consti-
tuição, esta, em 11 do mesmo mez, apresentou um substitutivo que 
consignava as seguintes ba·ses : ·suspensão das immunidades parlamen-
tares, exigen<Jia da remessa dentro de oito dias, após a reunião do Con-
gresso, da Mensagem relatando os acontecimentos e as medidas tom3-
das, precedencia da Cama.ra para conhecer desta Mensagem, obrigação 
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para 0 Congresso, quando deeret_as~se a suspensão d~s garantias consti-
tucionaes, de estabelecer as condu~oes em que o faz1a, etc. . . 

Esse substitutivo foi do Sx. Campos Salles e teve longa discussão. 
Com hgeiras modificações, teve sua redacção final approva:da em 
1 de julho. 

·Foi, porém, 'rejeitado pela Camara em 9 de agosto. Nessa Casa 
do Cong.resso foi apresentado um outro, em 17 de junho, pelo Sr. An-
ni·bal Falcão. 

Equiparava o sitio á lei marcial. 
Não teve andamento. 
O mesmo succedeu a um -do Sr. Leovigildo Filgueiras, apresenta-do 

na CamaTa em 1893 e a um outro do Sr. Coelho Rodrigues, apresen-
tado ao rSenado em 1894. · 

Em 1895, o S1•. Leonel Filho requereu á Camara a nomeação de 
uma Commissão especial para estudar o assu~pto. Esse Tequerimento 

' foi approvado, sendo a Commissão composta dos Srs. Milton, Augusto 
de FTeitas, Leonel Filho, Sebastião de Lacerda e Anisio de Abreu, 
que se desempenharam com relativa Tapidez da tarefa que lhes fôra 
commettida. 

O .projecto então formulado foi vivamente debatido; e para prova 
de como ainda vacillavam as opiniões, basta dizer que o Sr. Pedro 
Moacyr, cujo espírito culto, primoroso talento e incontestavel cultura 
jurídica todos nós conhecemos e admiramos, batia-se pela suspensão 
da·s immuni·dades parlamentares e o Sr. Adolpho Gordo, a cuja com-
petencia em todos os ramos ·do direito, especialmente o constitucional, 
rendemos as homenagens do nosso respeito, atacava, por incons-titucio-
nal, ·o trabalho da Commissão, allegando que esta só permittia a sus-
_pensão de certas e determinadas garantias e a nossa lei fundamental 
mandava suspender todas. 

O projecto foi approvado, após bri1hantissi~a discussão, em 18 
de novembro do me:nno anno: determinava quaes as garantias que 
seriam suspensas, resalvava as immunidades parlamentares, mandava 
que o Congresso se reunisse independente de convocação, trinta dias 
depois de •decretado o sitio, mar.cava o prazo de oito dias para que o 
Governo cumpriE•se o disposto no art. 80, :§ 3°, da .Constituição, esta-
belecia que, no caso do ·Poder Executivo não fazel-o naquelle prazo, 
o Congresso podia exercer a attribuição {{.o a.rt. 34, n. 21, .consignava 
a. pTecedencia da Camara para o exame da M13nsagem presidencial, 
Ílxava o prazo pam que cada Camara, no prazo de 20 dias, resol-
vesse manter ou suspender o sitio, etc. 

Não teve andamento no Senado·. 
Em 1897, o Sr. Leonel Filho apresenta outro projecto, que tam-

bem não logrou parecer da Commissão de Constituição e Justiça· e 
o .Sr. ~mphilophio Botelho requereu· e obteve da Camara que se c~n-
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vidasse o •Senado, para .a nomeação de uma Commissão Mixta .afim 
de tratar do assumpto. 

Nesse mesmo anno, o Sr. Lauro Sodré justificou no Sena·do um 
novo _projecto . (29 ·de novembro) que teve parecer em setembro de 
1898, sendo muito emendado. A redacção final desse projecto foi 
approvada em 23 de novembro. Em 14 de outubro -do anno seguinte 
(-1899), a Commissão de Constituição ·da O amara deu sobre elle seu 
parecer. Entrou em discussão em 23 de agosto de 1909, orando o 
Sr. Leonel Filho. 

Dahi para <Cá não teve andamento. 
Esse projecto, que foi votado em uma épo-ca de relativa calma 

e com a collaboração effectiva dos mais competentes no assumpto, 
nesta Casa, consigna as idéas mais avançadas nessa materia. 

Pois bem; nelle não se estabeleceu nenhuma distincção entre o 
sitio decreta-do pelo E xecutivo e o decretado pelo Legislativo. Mais 
do que isso: No '§ 2° do art. 1 o, diz textualmente : 

"Ü estado de sitio suspenderá ·sómente o exer-cício dos direitos 
individuaes consagrado-s nos §'§ 8°, 10 e 12 da Constituição Federal, 
e as formalida-des, que fazem effectivas as garantias consignadas nos 
§:§ 11, 13, 14, 17 e 22 do citado artigo." · 

Quaes -são os direitos consagrados nos -~§. 8°, 10 e 12? 
Lioordade de reunião; 
Entr.ada e sahida livres no territorio nacional, independente de 

passaporte; . 
Liberdade de imprensa. 
E a que se referem os ·§I§, 11, 13, 14, 17 e 22? 
A' inviolabilida:de de domicilio; 
Prisão de quem quer -que seja, a não seT em casos previstos 

em lei; 
Conservação .de a1guem prew sem ·ser nos <;asos especificados 

na lei; 
·Plenitude do direito de propriedade; 
GaTantia de habeas-corpus. 
Eis ahi : o projecto determinava quaes as garantias suspensas e a 

suspensão da·s formalidades que tornam effectivos outros que são BOn-
stitucionalmentfl assegurados. · 

E tão claros, tão evidentes paTeciam esses effeitos do esta·do de 
sitio que, sobre es-se ponto, nenhuma emenda foi offerecida. 

Não houve um só Senador que invocasse o art . 80 da Con-
stituição para pleitear que no projecto fosse estabelecido que, durante 
o sitio de<;retado pelo Poder Executivo, esse não tivesse · outra facul-
dade que não fosse deter cidadãos em lagares não de'Sttirvado'8 a réos 
de crimes wmmu:ms ou des6erral-os p.ar.a outros- pa.ntos do t!~rri~oilio 
naciomal. 

'Não · havi.~> mais duvidas sobre .o alcance do dispositivo; elle res--
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tringia o poder .do Governo quanto á vida e liberdade do cida·llão, quer 
.dizer, á sua pessoa physica. Não regulava suà acção em relação a ou:-
tros direitos. 

t• O quarto ponto refere-se á inconstitucionalidade da delegação 
constante da ultima parte do project o." · 

·Sobre este ponto ha dous precedentes. Um que j.á tem sido citado, 
é de 1904, quando o Senado, sem protestos, votou a emenda apresen-
tada pelo illustre Sr. Antonio Azeredo, que foi approvada e incorpo-
rada á lei. 

Reza assim: "O Poder Executivo fica autorizado a ·suspen:der o 
esta.do de sitio dentro ·do prazo marcado, desde que não necessite mais 
da medid:1 excepcional." 

O outro, muito .mais ·significativo, é de 1893. Declarada a revolta 
da Armada, o Senado, em sessão do mesmo dia, approvou, por 32 
votos contra nove, o seguinte projecto : ' 

"Art. 1 . o Fica o Poder Executivo .autorizado a decretar o estado 
de sitio em qualquer ponto da Republica, onde se torne necessario 
o emprego deste meio extraoTdinario, ainda mesmo a·chando-se em 
funcções o Congresso N acionai, e de accôrdo com o art. 80 .da Consti-
tuição. 

Art. 2. o Ficam 1-evog.adas as disposições em contrario." 
Esse projecto teve um ·substitutivo na Camara, de·clarando :0 

estado de sitio por 10 dia·s, na Capital Federal e Nictheroy; mas, 
ainda nesse substitutivo, que foi acceito pelo Senado, encontra-se 
u:ma declaracão: o Po.der Executivo ficava autorizado a estender a 
medida a qu~lquer ponto do territorio da Republica, no qual a alte-
ração da ordem publica o exigisse. 

E' de notar qve furam os mesmos representantes que votaram a 
Constituição que assim procederam. 

Convém pop.derar .ainda 'que, si a delegação da lei de 1904 era 
justificada, como affirmou o eminente Senador pela Bahia, por ser 
em favor da liberdade e porque o Congresso devia encerrar-se poucos 
dias depois, o mesmo occorTe neste momento, porque normalmente o 
Congresso deve encerrar os seus trabalhos em 3 de setembro. Dir-se-
ha que isto não sucooderá em consequencia de prorogações indispen-
saveis: o mesmo se dava em 1904, porque naquella época o Poder 
Legislativo ainda não tinha votado os orçamentos. 

Accresce que, se .as razões fossem estas, a delegação era desne-
cessaria, porque, encerrado o Congresso, o Po·der Executivo podia 
suspender o sitio, se delle não precisasse. ·Seria absurdo negar-lhe este 
direito. (Muito bem. Apoiados.) 

' Sr. Presidente, dos antecedentes que expuz, verifica-se que o 
Sr. Presidente da Republica não creou uma doutrina nova, não se 
amparou em interpretações de occasião; seguiu na applicação dos 
textos constitucionaes, as opiniões vencedor11s no .seio do Congre3so, 
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em ca>Sos i.denticos. Não o movia, portanto, deliberado pl'oposito de 
· attentar contra o patrimonio de nossas conquista-s liberaes, que teem 
sido feitaJs, e Deus ha de permittir que continuem .a sex alcançadas 
sempre, cada vez mais, com a maior e a mais efficaz affirmação do 
direito e da liberdade. 

Abstenho-me, Sx. Presidente, de pedir aos escriptores ou aos exem-
plos •de outros povos quaesquer lições. Para que~ SeTia illudir-nos uns 
aos outros, porque a verdade é que ninguem que combate um governo, a 
não ser em hypothese excepcional, dar-lhe-ha seu apoio e sua solidarie-
dade para a decretação ou manutenção de uma medida déssa gravi-
dade. (Apoiados.) . 

Sejamos francos. Em assumptos desta ordem não podia deixar 
de entrar, de modo preponderante, a confiança política. Quem acom-
panhou os acontecimentos dos ultimas mezes, sabe bem como a atmos-
phera desta Capital era asphy-Xiante e pesada. A opinião publica, 
intensamente trabalhada por uma campanha de demolição moral, 
ardorosa e vehemente, estava tom,ada de fundados xeceios. E ao se 
desdobrarem os acontecimentos, os lamentaveis acontecimentos que 
antecederem e acompanharam a luta civil no Ceal'á, ninguem se sentia 
tranquillo, todos estavam apprehensivos ante a sua possível e provavel 
repercussão .nesta Capital. E infelizmente, Sr. Presidente, os factos 
vieram demonstrar que .os pessimistas não se enganavam quando o 
appello systematico ás foxças regulareB da Nação se tornou o estribi-
lho predilecto -dos que sonhavam com .agitações. sediciosas.. 

Momento houve·, Sr. Pxesidente, em que a anarchia dos espíritos, 
alliada, porque não havemos de dizer~ - ao tumulto das ruas, fez 
receiar :2ela manutenção da oxdem publica. E foi ne·sta occasião que 
o Poder Executivo resolveu recorrer á medida extrema da suspensão 
das garantias constitucionaes. · ' 

E' esta a medida que a opposição combate. ·Sem quebra de res-
peito que devo á sincexida·de e ao patriotismo dos meus nobres cal-
legas, eu espero que reconheçam á maioria o direito de divergir. 

Pensa esta que, na hora actual, tão cheia de difficuldades, o 
maior e mais relevante serviço que póde prestar ao paiz, é secundar 
o esforço do Poder Executivo, para quB a transmissão ·do Poder se 
opere calmamente, pacificamente a 15 de novembro. 

De bôa f.é, Sr. Presidente, ninguem poderá negar que os que se 
acham investidos de qualquer parcella de autol'idade, são muitas vezes 
arrastados a desvios e a faltas. 

Mas, senhores, é justo que para esses desvios, para essas faltas 
nós só procuremos a justificativa em moveis inconfessaveis~ 

Ninguem erra pelo gosto de errar, ninguem faz o mal podendo 
fazer o bem, ninguem incorre na má vontade de alguns, podendo ter 
o applauso de todos. 

Pensamos nós, Sr. Presidente, pensa a maioria desta Casa que 
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neste momento eril que se procura cruelmente, desapiedadamente com-
bate-r e injuriar o Governo, pensa a maioria desta Casa que o seu 
dever é prestigiar a autoridade mprema ·da I\epublica. 

Os ,S;as. J o.Ã.o Lmz },_LvEs E TEFFÉ -- Muito bem. 
O SR. TAVARES DE LYRA - Pensamos nós, pensa a maioria desta 

·Casa que a- manutenção da ordem, o Testabelecimento da tranquilli-
dade e da confiança são elementos indispensaveis para que os legisla-
dores e os homens de Governo possam: encarar e resolver com desas-
sombro todos os problemas que estão. ahi a desafiar a nossa attenção. 

O Poder Executivo entende que, paTa qu:e se J;Uantenha a paz e a 
tranquillidade e a ordem, é indispensavel que lhe demos essa medida; 
nós que ·confiamo& nelle, que achamos que devemos prestigiar a sua 
auturidade, não lh'a recusamos.. 

O SR. DE TEFFÉ - Muito bem. 
O SR. TAVARES DE LYRA - Entendemos que assim cumprimos um 

dever, qu'e- assim bem servimos os interesses da Nação ... 
Um dos-mais luminosos espiritos dos que por aqui passaram, um 

esta,dista e um sabio, que prestou á Republica os mais assignalados 
serviços, e aos que soffrem alliviou mu:ita dôr e muita afflicção, um 
forte e um bom, para todos aquelles que tiveram a ventura de delle 
approximar-se, Joaquim Murtinho, ·disse, em 1894, · desta tribuna e 
sobre este mesmo assumpto: que, se a sincerida-de é a primeira quali-
dade dos homens políticos, a tolerancia é a primeira das virtudes dos 
povos que se governam livremente. 

Sejamos tolerantes, respeitemos. cada um o voto e a opinião do·s 
outros, mas convencidos todos de que agimos sub as inspirações do 
nosso patriotismo. 

Sobre o sitio, Sr. Presidente, não precisava nem preciso dizer 
mais do que ahi fica, ;mas ap-roveitando achar~me na tribuna, peço a 
V. Ex. e aos meus honrados collegas .que me permittam demorar mais 
alg"Uus momentos para, a . titulo de uma explicação pessoal, dar uma 
resposta ao honrado Senador por S. Paulo, cujo nome peço licell!;:a 

. para -declinar - o Sr. Alfredo Ellis. 
O honrado ·Senador, a quem me ligam laços da mais affectuosa 

estima ... 
O SR. ALFREDo· E.LLIS - São recíprocos. 
O SR. TAVARES DE LYRA - ... houve por bem, em um discurso 

aqui proferido na sessão de 14 de maio proximo passado, referir-se 
á crise política de 1909, talvez para insinuar delicadamente uma cen-
sura á minha attitu:de na hora presente, tão c'heia de apprehensõe·s 
para o espírito publico. . _ -

-Na occasião, S. Ex. affirmou que eu bem poderi_a occupar-me 
com segurança dos aeontecimentos então occorridos. 

De facto assim é. Poucas pessoas poderão ·çlizer delles com ~e
lhores e-lementos do que eu, que · me achava e:!ll condiçõe.s especialis-
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simas, dada a minha situação de Ministro da Justiça e Negocies Inte-
riores e as Telaçoos que mantinha e tenho ainda a fortuna de manter 
com alguns dos mais eminentes representantes dos grupos políticos em 
profundo dissídio· naquella época. 

Infelizmente, não posso e não devo fazel-o desde já. Os •successos 
são muito recentes e á minha palavra se emprestaria, sempre que 
não viesse em apoio de opiniões preconcebidas, uma suspeição de que 
eu quero resg11ardal-a, para poder dar mais tarde, serena·da·s as pai-
xões, o meu depoim~nto sobre · esses successos, que se desdobraram em 
um dos momentos mais difficeis da nossa vida política, sob o actual 
reg1men. 

Devo, po1•ém, assegurar ao honrado Senador que, quando forem 
conhecidos em detalhes . todos O·S factos - alguns ainda ignorados, 
outros adulterados e diversos accom,modados a pontos de vista . pes-
soaes ou partidarios - não será de admirar que a attitude de muitos 
que nelles figuraram seja melhor comprehendida e explicada. 

Em geral, a impressão que se tem dos acontecimentos o·u que 
delles se procura propositalmente dar é a de _que a reacção do civilismo 
foi uma continuação do movimento em favor da candidatura Cam· 
pista; no em tanto, esses doU's movimentos nada tiveram de commum. 
O que se fez em torno da candidatura Campista foi hostilizado franca, 
aberta, decisivamente por muitos que depoi·s se tornaram figuras pri-
maciaes na campanha civilista. e desta ultima discordaram não pou-
cos dos que haviam sido particlarios claquella candidatura. 

O meu nobre amigo não ignora que no proprio Estado de São 
Paulo, onde tão notavel resistencia se fez posteriormente á victoria 
do actual Presidente da Republica - existia, m1axime no seio ·da 
representação federal, uma forte corrente contraria ao nome do illus-
tre Dr. David Campista. 

Toda gente saba que, após a retirada ela candidatura desse nosso 
preclaro compatriota, os chefes políticos nella compromettidos fica-
ram livres para entrar em novas combinações, sendo certo que muitos 
passaram a apoiar o candidato que •seria, como foi, o escolhido na 
convenção de maio. E' a verdade é que a luta eleitoral veiu a travar-se 
entre dous eminentes brazileiros que anteriormente estavam accordes 
em combater o que ao tempo se convencionou chamar a candidatura 
offióal. Desta já não se fallava quando surgiu a Teacção civilista; 
desapparecera sem acarretar para os que com ella tinham sido soli-
darios a obrigação moral de ir occupar um logar pre-determinado 
em qualquer dos campos em que dahi em deante começam a aTTegi-
mentar-se as forças políticas; e ninguem se julgou a isso forçado, 
nem mesmo o ex-candidato, que, abandonando a actividade partidaria, 
acceitou uma commissão do Governo Nilo Peçanha, e seguiu para a 
Europa. Não ha censural-o por isso, desde que, operada a scisão entre 
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os elementos contrarias, o seu nome, qwe antes S'e diizia se1· imposto 
p!fla intervenção indebita do P1'e~dlent'e M esco~ha iJJo &'-U successor, 
não veiu a tornar-se, como era natural que ~ succedesse, o centro de 
'conver:gencia 'de esforços para contrariar a nova direc~ão que toma-
vam os acontecimentos. 'Por outro lado o Governo, desde que explo-
dira a crise, retrahiu-se a uma linha de discreta neutralidade, pro-
cuTando gtrardal-a lealmente; e, ao fallecer o seu chefe, aquelles que 
o compunham podiam agir como entendessem, livremente. O mesmo 
já se d.éra com os seus amigos, que, desligados de quMsquer compro-
missos, assumiram a attitude que o ·seu: patriotismq. lhes aconselhou, 
sob uma ou outra das bandeiras então desfraldadas. 

Conforme disse em principio, e Tepito, ·.agora; não me proponho 
estudar neste momento as occu:Trencias políticas de 1909, cujas causas 
e origens, toanadas isoladamente ou em conjuncto, ainda <Jff.erecem 
aspectos bem merecedores ·de cuidadoso exame, mas, se esse é o meu 
proposito no ponto de vista geral, não o é no que me diz pessoalmente 
respeito. 

Neste paTticulall, posso, sem trahir a confiança 'de qu:em queT 
que seja, e ·sem. traze.r a publico pormenores de bastidores, desfazer a 
intriga que, não Tara, me tem procurado ferir insidiosa e perfida-
mente. 

Dos auxiliares do honrado Conselheiro Affonl!lo Penna, - bene-
merito brazileiro, a cuja memoria presto e prestarei sempre o cult@ 
da minha mais. sincera admiração ---,- nenhum foi alvo de maiores 
injustiças do que eu, que dei áquelle sawdoso estadista tudo que de 
mim dependia para a fiel execução de sua grande obra governa-
mental, e abandonei o poder_ logo que S. Ex. expirou, apezar da insis-
tencia com que o' .Sr. Dr. Nilo Peçanha appellou para mim, afim de 
que nelle me cornservasse. 

_ E' de notar qU'e ' nessa occasião a minha car'reira política poderia . 
ter sido -definitivamente interrompida e a minha situação pessoal era 
de aperturas e difficu:ldades. 

Seis eTam os Ministros de Estado. Destes, dous, cujos relevantes, 
serviços nas pastas da Marinha e do Exterior são, sem favor conhe-
cidos .§. proclamados, continuavam no Governá; um demittiu~se para 
ser can-didato á Presidencia da Republica (não me. refi1·o ao illustre 
:Marechal Mendes de Moraes, porque S.. Ex. foi :Ministro apenas 
alguns dias; o ·seu successor, o Sr. Marechal Hermes da Fonseca, era 
quem vinha gerindo a pasta da Guerra, doode 1906), e outro, o 
Dr. David Campista, acceitou, como affiTmei, uma commissão no 
estrangei ro. Restavam dous: o meu presado amigo Dr. Miguel Cal-
mon, .que, tres mezes depois, Tetirou-se para a Europa, e eu que per~ 
maneei nesta Capital, victimado pelas crueis aggressões. Dons . era.m 
?s pontos que, ·~e preferencia, serviam de thema ás· accusações dos 
JOrnaes sympathiCos a uma ou outra das correntes em que se dividira 
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a opmiao do paiz, a propósito da successão presidencial - a minha 
acção administrativa e a minha lealdade política ao ex-Chefe do 
Estado. i t: ' i 

Calmo, sereno, superior aos ataqu~s que me eram dirigidos, só 
uma, vez quebrei o ·silenciQ a que me condemnara para, em carta a 
um· de ' nossos orgãos de publicidade, desmentir uma insinuação desai-
rosa e accentuar que não era o primeiro e não seria provavelmentn 
o ultimo alvejado pela ma1edicencia e p·ela ca1umnia depois de decahi-
dos das posições officiaes. 

Soffri resignadamente todas a.s toxturantes provações que m& 
infligiram, e só quando os meus conterraneos, em um gesto de incom-
paravel gene-rosidade, me mandaram oc'cupar uma cadeira neste re-
cinto, foi que se me deparou o ensejo opportuno de defender a minha 
administração na pasta da J u·stiça. E diz-me a consciencia que o fiz 
de modo -completo, com a elevação de vistas que a mim mesmo impu-
zera. Calaram-·se os accusadores; e, mais tarde, quando em entreli-
nhas venenosas deixavam transparece-r novas aggressões, retorqui-lhes 
daqui mesmo fazendo o inventario dos meus haveres, que pouco exece-
diam como ainda pouco ex-cedem de zero, depois de ter occupa:do os 
mais honrOSOS postos de distincção e resp-Onsabilidade na política e IlO 
Governo. 

O SR. JoÃo Lurz .ALvEs - Muito bem. 
O Sn... W ALFREDO LEAL - Isso honra muito a V. Ex. 
O ·SR. TAVARES DE LYRA - Se, entretanto, a opportunidade paTa 

ó exame dessas arguições chegou naturalmente naquella época, outro 
tanto não succedeu quanto á minha lealdade política ao Presidente 
da Republica, com qu~m servi. O meu illustre amigo, digno Senador 
por S. Paulo, foi quem veiu offerecer-m'a com o seu discurso; e eu 
aproveito-a gostosamente. 

Tenho razões para assegurar qlj.e, em vida do pranteado Dr. João 
Pinheiro, o homado ConselheiTo Affonso Penna via com fran-cas sym-
pathias a possibilidade de ser aquelle notavel republicano o seu mc-
cessor; e só depois que elle falleceu foi que as suas sympathias se 
accentuaram abertamente pelo nome ·do Dr. David Campista. 

Os seus Ministros não ignoravam, de·sde dia-s de dezembro de 1908, 
.taes preferencias, as-sim como conheciam o m,odo de pensar de diversos 
políticos em evidencia sobre a candidatUTa do seu illustre collega, 
contra . a qrral nen'hum -se insurgiu. 

Essa ca.)Jdidatura teve uma mal'cha accidentada, sendo afinal, 
retirada pelo proprio Dr. David Campista, em telegramma que diri-
giu, em 17 de maio, ao eminente Dr. Wencesláo Braz, então Presi-
dente ·de Minas. 

Afastado .de competições o nome do Mini<~tro da Fazenda, que 
era o alvo commum do ataque, appareceram as divel'gencias entre os 
que o combatiam, havendo inda para influir na es·colha a faze1· . 
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um elemento novo que era constituido pelas forças políticas que, até 
á vespera, prestigiavam a candidatura que ·se m_allograra e _que agora 
se encontravam desembaTaçadas para segun· o cammho que 

· lhe1s approuvesse. Nesse caso se a-chavam, por exemplo, o-s Drs. Albu-
querque Lins e Rosa e Silva, o pr~n~e!ro que veiu a acceitar . ~ 'Yi.ce-
Presidencia na chapa da reacção ClVIhsta , e o segundo, qu:e se l:qlciou 
para a candidatura do Marechal Hermes da Fonseca. 

·Cabendo-me posto . de algum destaque na direcção do partido si-
tuacionista do Rio Grande do Norte, fui nessa occasião procura·do pelo 
actual Vice-Presidente do !Senado; meu nobre amigo, o Sr. General 
Pinheiro Ma-chado, -que, 1·espeitando -delicadamente a minha posição 
de membro do Governo, se abstivera, desde que a crise se precipitara, 
de f allar-me sobre os acontecimentos, apezar de serem as melhores as 
nossas Telações de ordem pessoal. 

S. Ex. ponderoll'-me - isto se passava no dia 20 de maio -
que eu, além -de Ministro de Estado, era político militante e que, 
tendo todos aquelles, que haviam dado seu assentimento expresso ou 
t:icito •á candidatura Campista · rooonquista.do sua liberdade de acção, 
desejava saber o que .ell' pensava sobre as combinações em andamento. 

Respondi a R Ex. que, continuando no Ministerio, não me era 
licito intervir directa ou indirectamente nessas combinações, porque 
o Sr. Presidente da Republica estava disposto a conservar-•se em abso-
luta neutralidade, entí:egando exclusivmente a•os chefes políticos a 
sohíção do caso presidencial e minha acçãa poderia ser interpretada , 
fosse qual fosse, CO'll1o p:rova de que essa neutralidade não era reaL 

.Accrescentei que poT essa razão me abstinha de qualquer inter-
venção no assumpto, deixando que o partido no Estado, pelos sem 
orgãos normaes de dir·ecção, resolve~se qual a attitude a adoptaT. E 
que assim procedi prova-o a seguinte -declaração da repTesentação 
federal, publica-da nos jornaes da. tarde de 22 de maio. 

" ·Communica-nos a representação do Rio Grande do Norte: 
· 1. 0 A representação do Rio Grande do Norte absteverse de quaes-

quer combinações -de ordem política, deixando os orgãos de direcção do 
partido, no Estad-o, -se manifestarem do modo mais conveniente, no 
momento; 

2. o O Senador Feneira Chaves recebeu delega.ção do partido 
para TepTesen tal-o na Convenção de 'hoje; 

3. o O MinistTo ·do Interior absteve-se de intervir em qualquer 
deliberação atrav·és da qual ·se poderia querer vêr a acção de 'S. Ex .. 

. que, pela natureza de seu cargo, guarda _absoluta neutralidade." 
Vem a proposito fazer aqui dllas declarações: a primeira é que 

ao Sr. Dr. Affonso P enna dei conhecimento ·da conferencia que tivR 
com o -General Pinheiro Machado, do conteúdo do telegramma, qur. 
sobre ella di-rigi ao Governador do Rio Grll.nde ·do No-rte e de tudo 
Q que occoneu até ser feita a P,Ublicação que li; a segunda ê que. 
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nessa conferencia com o illustre representante do Rio Grande do Sul, 
disse-lhe que a candidatura do J\hrechal Hermes parecia-me a unica 
natural para os que hostilizavam o Dr. David Campista - os: quaei3 
r. descortino patriotico e a previsão politica não deviam ter enganado. 
desde algum tempo, sob-re as consequencias inilludiveis ele seus actos 
- e que uma reacção contra ella só seria logica se fo&se novamentt:' 
levantado o nome do mesmo Dr. David Campista. 

E, ainda hoje, que cinco annos são passados, não penso de modo 
differente. 

'Dados conhecem os factos que se desdobraram depois da reunião 
da Convenção de maio e que eram bem um prenuncio da-s agitaçõe . 
políticas que tão in tensamente fizeram vibra-r, mais tarde, a alma da 
Nação. O Governo não interveiu nem foi parte nessas agitações; e, 
dado o estado de saúde do Presidente, que . já era delicado desde 13 
e que foi se aggravando pouco a pouco até a catastrophe final de 14 
de junho, o maior cuidado de seus auxiliares - postas de l ado incli-
nações pessoaes por este ou aquelle que· começavam a definir attitude> 
- era poupai-o aos aborrecimentos e decepções daquella quadra tão 

tormentosa qU'ão difficil para os depositarias do poder publico. 
Morto o benemerito estwclista que presidia aos destinos da Repu-

blica, nem um só moment o vacillei no que entendi ser o cumprimento 
de meu dever. 

A minha resolução, definitivamente assentada, antes do ·desastre, 
tornou-se logo effectiva·: fui quem expoz na primeira reunião do 
Ministerio, sob a presidencia do Exmo. Sr. Nilo P eçanha, duas horas 
depoÍs do fallecimento 'do Dr. Affonso Penna, a. situação política do 
paiz, cçncluinqo por -depôr nas mãos -do novo Chefe de Estado o 
meu pedido de demissão. 

E do proposito fi rme em que estava nada conseguiu demover-me: 
de 14 a 18 de junho, quando se empo•ssou o meu successor, fui apenas 
u-m detentor de pasta, para at tender a razões de ordem superior invo-
cada pelo inolvidavel Sr. Barão do Rio Branco. · 

Depois disso conservei-me em r etrahimento digno, limitando-me 
a retribuir as visitas, carinhosas e captivantes, de todos que me pro-
curav.am após a minha retirada do Governo. 

E foi nesse retrahimento que me foram buscar o Governo, a 
representação federal e os meus correligionarios do Rio Grande do 
N arte, da-s quaes j1ámais -deixei de recebe-r as maiores demonstrações 
de apreço e de confiança, para fazer-me voltar á actividade da vifla 
parlanientar. quando, sem intervenção minha, foi nomea-do Juiz 8P.c-
cional o illustrado e competente Dr. Meira e .Sá - generoso e dedi-
cado amigo a quem -d~vo inestimaveis prova,g de muita affeiçã·o e a 
cuja no·breza de sentimento!? renderei sempre as · mais cordiaes home-
nagens de sincero reconhecimento - que preferiu a tmnquilli·dade de 
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seu gabinete de magistrado austero e integro ao tumultuar das paixões 
no ·seio das assembléas políticas. 

Entre o meu Tetorno ao Congresso e a minha retirada· do Minis-
teria medearam mais de dez mezes. Tinha-se realizado a eleição presi-
dencial e o diploma de Senador de que eu era portador me fôra 
confel'ido por um partido que suffr agaTa o nome do Sr. Marechal 
H ermes da Fonseca. 

Claro era -que não tinha o direito de i1· alistar-me entre os quE: 
o haviam combatido: ou daT-lhe-ia o meu apoio ou Tecusaria a honra 
do mandato. I ~!~ 

Alguma r azão de ordem política ou moral me impunha porvén-
tura a obrigação ·dessa recusa? Não. 

Politicamente eu nada tinha que .me prendesse aos adversarios 
do PTesidente eleito; e a solidaTiedade que devia aos meus correli-
gionarios, cujo voto me sa:grara representante do E stado, indicava-me 
o .posto a occupaT quando se punha em duvida a legitimidade dos seus 
suffragios e ~>e pleiteava a sua annullação, sob o pretexto de que 
aquelle E stado pertencia á zorva ~scraviza'oo. 

MoTalmente eu não me julgava poT igual foTçado a acceitar f.Sta 
ou aquella -candidatura, depois que não esteve mais em causa o nome 
do Dr. D avid Campista. 'Tinha plena liberdade de escolha. (Apoict-
rlJos.) Do mesmo mo·do pensaTam os meus collegas de Gove1·no-; assim 
entenderam chefes políticos de incontestavel prestigio ; outro. não foi, 
conforme salientei, o modo de vêr do ex-candidato Campista, que não 
se de-dignou de acceitaT uma nomeação do Governo Nilo Peçanha e 
do actual Governo uma Temoção merecida e justa par:a a Legação 
de P ariz. 

Senhores : dia virá em que, estuda-da desapaixonada e imparcl.al-
menoo a crise de 1909, se dirá com verdalde da attitude de -alg'Uns dos 
que nella estiveram envolvidos. E eu creio firmemente que, nesse dia, 
se fará um pouco de just iça á -correcção do humilde orador nesse an-
gustioso período da vida republicana, -dando-se a cada um o quinhão 
de responsabilidade que teve. De mim posso affii·mar que a conscien-
cia não me accusa 'de desli7.es na minha lealdade política ao horrrado 
Conselheiro Mfonso P enna. Houve momento em que, ali•ás de accôrdo 
com o meu temperamento e a minha educação, procurei ser traço de 
união, elemento de ·conciliação entre os homens em evidencia. No 
Sena,do ha quem possa confirmar o facto. Mas nessa occasião eu agia 
por ordem directa. com autorização expl'essa do P residente com quem 
~~Ua?orav.a ~a administração publica e . de cuja confiança pessoal 
]'amais deixei de me orgulhar. Testemunha hou'Ve da conferencia rea-
lizada. e~ 13 ·de maio no P alacio do Governo e da qual resultou eu ·ser 
commissionado para pTocuraT o General Francisco Glycerio, afim de 
vêr se a~nda era possível uma combinação conciliatoria, e a Tesolução 
do P residente escrever uma carta ao honrado Dr. Wencesláo Braz, 
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cujo fu;turo Governo vae despertando, a cada dia que passa, as maHl 
justas e lisonjeiras esperanças. 

Essas testemunhas que digam da franqueza e sinceridade com 
que o então Ministro do Interio~· fallava sobre os acontecimentos. 

Os meus sexviços, -especialmente os que -se referem á manutenção 
da ordem pubhca e á solução das difficu1dades políticas hão de ser 
conhecidos documentadamente, mais tarde. Por ora não devo ir além 
do que ahi fica. 

E, quanto - ao respeitoso culto de reconhecimento e de saudade 
que tributo á memoria do benemerito estadista de quem fui all'JciliaT 
desde o seu primeiro dia de Governo até a sua morte, basta que eu 
Tevele um facto : qrrando, no anniversario de seu fallecimento, os 
qu~:~ a elle estiveram presos pelos laços do sangue ou da amizade man-
dam rezar missas pelo -repouso eterno de sua alma, nunca deixei de 
estar entre os poucos que costumam assietir a esse acto de pieda-de 
christã. 

O SR. J oÃo Lurz ALVEs - Muito bem. 
O SR. TAVAREs DE LYRA -"-- E lá jlámais encontrei ' os meus cen-

sore8. · 
O -SR. J olio L urz ALvEs - Mui to bem. 
O SR. ·TAvARES DE LYRA - E' que para os inexoraveis arestob> 

da justiça política, nM épocas de paixões desordenadas, os alliados 
são sempre dignos e benemeritos, os adversarios• ambiciosos e trefegos, 
os indifferentes e desfibrados e timidos. Conheço-os, infelizmente por 
dolorosa experiencia pessoal. 

Vou conclrrix, Sr. Presidente, mas não o farei sem agradecer ao 
meu prezado amigo, Senador por S. -Paulo, o ensejo que me deu de 
fazer as considerações que o Senado acaba de ouvir . (Mwito bem>· 
rrvu.ito ~em. O ' orador é vivamente c'l11171Jpritme;n;tado por mwitds odl-
legas. ) 

O Sr. Presidente- Se ningrrem mais quer fazex uso da palavra, 
declararei enoerrada a discussão. ( PIGIUSia. ) 

E stá encerrada. 

O Sr. A•dol•pho (iordo (pela 01·dJem) - Sr. Presidente, pedi a 
palavra para solicitar a V. Ex. a votítção da proposição .da Camara 
por ,partes, sendo submettida a votos, em primeiro logar, a seguinte 
parte: "São - approv,ados os esCadas de sittiJo dec~arNLdos pelo PoàJerr 
E~e;cuti'V10 pelos decrfetos_ 'f/JS. 10.796> 10.797 e 10.835", e, em segundo 
logar, toda a parte restante da mesma exposição. 

O Sr. Presidente - Os senhores que approvam o requerimento 
que acaba de ser formrrlado pelo .Sx. ·Senador Adolpho · Gorqo, queiram 
dar o seu assentimento. (Pamsa. 'j 

Foi approva:do. · 
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O Sr. Alencar Guimarães (pela orde:m) - Requeiro a V. Ex., 
Sr. Presidente, que consulte o Senado se concede votação nominal 
para a segunda parte da proposição que vae se votar. 

O Sr. Presidente - Os senhores q:ue approvam o requerimento 
que acaba de fazer o S1:. Senador Alencar Guimarães, quenar;n se 
manifesta:r. ( Paiu~a.) 

Foi approvado. 
V ae se pr<Jceder á vDtação da primeira par te que diz : 
"São à.pp1:ovados os estados -de sitio declarados pelo Poder E xe-

cutivo pelos decretos ns. 10.796, 10.797 e 10. 835." 
Os senhoi·es que approvam, queiram se levantar. (RIJJUsa. ) 
Foi approvada. 
De accôTdo com a deliberação do Senado, vae se votar a segunda 

parte nominalmente. · · 
A segrrnda parte diz : 
" . _ . . e 10 .861, bem como os actos pt aticados- durante os sltws 

assim decretados até a data da Mensagem, podendo o Poder Executivo 
suspender o ultimo sitio nas comarcas de Nictheroy e P etropolis uos 
dias 7 de junho e 12 .de julho, em que se effectuam no Estado do Rio 
de Janeiro a eleição senatorial federal e a eleição presidencial , e defi-
nitivamente logo que as condições ·de segurança publica o permittirem, 
e dando opportunamente conhecimento ao Congre so dn medidas de 
que se tiver utilizado, documentando-as." 

.Os senhores que approvarem, -dirão - sim - e o-s que a rejei-
tarem dirão - não. 

Ü Sr. Secretario vae proceder á chamada. 
Procedendo-se á chamada, respondem - sim - os Srs. Araujo 

Góes, P edro Borges, lfetello. GabTiel -8alga•do, Teffé, Indio do Brazil, 
Mendes de Almei-da, José Eusebio, Urbano Santos, Pires Ferreira, 
Gervasio Pa·ssos. Thomaz Accioly, Tavares de Lyra, Cunha P edroaa, 
W alfredo Leal, .Sigismundo Gonçalves, Gonçalves Ferreira. Raymundo 
de Miranda, Oliveira Valladão, Guilherme -Campos, Aguiar e Mello, 
João Luiz Alves. Bernardino Monteiro, Alcindo Guanabara, Augusto 
de Vasconcellos, Bernardo Monteiro, José Murtinho, Alencar Guima-
rães, 1Generoso Marques, Felippe Schmidt, H ercilio Luz e Victorino 
Monteiro (32); e - não - os Srs. Lauro .Sodré, Ribeiro Gonçalves, 
AdohJho Gordo, Alfredo Ellis, Franci-sco Glycerio e Leopoldo de 
Bulhões ( 6). l ~- : .. !'l 

O Sr. Pres·idente - Foi approvada a segunda parte por 32 
votos contra 6. 

A pToposição vae ser SU'bmetti-da á sancção. 
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O Sr. A•lfre do Ellis - Sr. Presi•dente em nome dos meus amigos, 
Srs. Senadores Leopoldo de Bulhões e não menos illustre Sr. Senador 
Ribeiro Gonçalve·s, declaro que votamo& contra a primeira e a segunda 
parte do projecto. Y amos enviar á Mesa uma declaração por eEcripto. 

Vem á Mesa e são lidas as seguintes declarações de voto : 
Declaramos que votamos cont ra os .decretos referentes ao estado 

{[e sitio, bem como contra a prorogação daquella medida e au tori-
zação para smpendel-a. 

Sala das sessões, 19 dE junho de 1914. - L. de Bulhõe8. - Ri-
beiro Gonçal'L1es. - Alfredo Ellis. 

Declaramos, em relação á proposição da Oamara dos Deputados, 
n . 1, de 1914, ter votado pela approvação dos decretos ns. 10.796, 
10.797 e 10.835, e contra a prorogação do decreto n. 10.861, que 
proroga o estado de sitio até 30 de outubro, bem como contra tudo 
o mais que consta daquella proposição. 

Sala das sessões, 19 de junho de 1914. - Adolpho G01·do. -
F. Glycerio. 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

.SE•SSÃO DE 7 DE JULHO 

O Sr. Irineu Machado - Como apenas me restam dez minutos 
do tempo .do ex;pediente, pouco poderei dizer em justificativa do pro-
jecto que ora envio á Mesa da Camara. 

O projecto é redigido nos seguintes termos: (Lê) 
"O Congresó N acionaí decreta : 
Artigo unico. Fica suspenso o sitio -declarado pelo decreto 

n. 10.861, do Poder Executivo, e approvado pelo decreto n. 2.858, 
de 20 de junho do anno corrente; Tevogadas as disposições em con-
trario. 

Salas das sessões, em '7 de julho de 1914. - Ir1Jneu Macha{]jo. -
Alf1·ddo- Rny. - M;arti"m F1,ancisco. - OctJavio JV!iangabeir.a. - Ro-
drigues Lim.a. - . Oandido Motta. - Ralwl V eig.a. - Prudente de 
Moraes Filho. -- A1~,qusto do Arrnaml. - R1tul Alves. - Ub.alc]ino de 
A~is. - Leão Vello~o. - Figuei?<edo Rocha. - José Boni~acio. -
BaMJll),az.ar ·Perei'Tia. -Pedro Lag•o. - Diorl.ysio d_e Cerqumm. -Mo-
reiro da Roclva. - M-o17il-riiro de S.ou~a. - Marce~lo Silva. - A 11lindo 
Leone. ___:__ Augw.sbo Deopoldo. - Carlos Peixoto Filho. - Josino de 
Ar.aujo. - -Simões Barbo&a. -Netto Camp·ello. - Costa Rib.eiro. -
Btarro-s Lins. - Cfllmpos F11ant;.a. - S.aUes Filho. - Albm·to Sarm.iento . 
- Em{jmO de MacedJo. - Mauricio de · Lacerrlla. - JVIano.el Reis. -
Ramiro -Braga. - Souza Brito. - Fmncisco V.edga. - J oaqwim Pe--
rei11a Treixeim. - José d,a Cunha RabB1lLo. - Muniz SodJré. - Joã'O 
F.enido." 

-Como V. Ex. sabe, combatemos nesta Casa, com todas as nossas 
energias civicas, o pxojecto da maioria em que a um tempo se auto-
rizava o Poder Executivo a suspender o sitio quando julgasse conve-
niente e ' se approvava o acto do Governo que o proTogou até 30 de 

' outubro, para a Capital da &publica e para uma parte do territorio 
fluminense. 

Não só aquella ·delegação é inconstitucional, com~ os luminosos 
debates -desta Oasa e do outro ramo do Congresso deixaram demon-
strado á eyidencia, mas tambem a propria decretação ' do estado de 
sitio é da mais patente, da mais flagr-ante violação do nosso pacto 
fundamental. · 
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O Executivo declarou o ·sitio quando não existia o esta·do de grave 
commoção intestina, que "só elle" poderia autorizar a decretação 
dessa ·medida extraordinaria, e pron>gou-o depois, so·b pretexto de 
manter a ordem e como medida preventiva para evitar a conflagração 
e a quéda das ins.tituições. . 

Ora, o estado de sitio decreta•do pelo Executivo, jtá eu o sustentei 
aqui, no meu discurso, não póde assumir outDa feição, não póde ter 
outra fórma que não seja a repressiva, porque o texto da Constituição 
é expresso e l'estringiu os poderes e as faculdades do Presidente da 
Republica, quando este, na ausencia do Congresso, é quem o decreta. 

JYias o nosso campo de discussão, hoje, é mais restricto: aprovada · 
, a prorogativa do sitio até 30 de outubro, ·decretada esta medida extra-

ordinaria _de suspensão. das garantias constitucionaes, só nos resta, 
neste momento, indagar qual o esta•do .do espírito publico, si existe 
r.gitE.ção, 1si existe "grave commoção" que auto•rize a continuação do 
sitio e o uso das faculdades extraordinarias ·de que, infelizmente, se 
acha investido o Executivo, pela fraqueza, pela . debilidade com que o 
Congresso N acionai abriu mão de seus direitos, constituindo. o Pre-
sidente da Republica seu clehgado, para o uso de tama11ha úutori-
dade, pal'a o uso dessa medida excepcional. 

Já que o mal est·á feito tratemos. agora . de reparal-o. Que não 
existe grave commoção intestina, já o demonstrámos largamente, com 
grande cópia de argumentos e documentos, nos debates tr.ava·dos ·nesta 
Casa e no Senado. A propria Mensagem do Sr. Presidente da Repu-
blica declara que elle contava com a quasi tot'alidade das forças ar-
madas; confiava na sua fidelidade, e contava com a sua lealdade; con-
fiava no espírito laborioso do povo; confiava no seu animo ordeiro; 
confiava no apoio de todas. as classes sociaes, e apenas usara do sitio 
par.a evitar que a fermentação das paixõe.s e dos odio:S políticos désse 
logar a novas explosões. 

O Sr. Ministro da Jwstiça, como o Sr. Marechal Hermes, con-
fundiu, evidentemente, a hypothe~e de grave commoção intestina com 
aqnillo que é a ·missão normal do Governo, com aquillo que é a pri-
meira e a mais elementar das suas funcções, e o proprio regulamento 
da Policia .diz: " ·CompetB á ~Policia velar pela ordem e segurança 
publicas." Essa é a primeira de todas as fuucções policiaes; é aquella 
que está consignada logo 'no art. 1° do Regulamento da Policia. Con-
fun:air essa funcção normal, esta funcção diaria, esta attribuição ordi-
naria da Policia com a alta fl,lncçã:o, com o supremo dever que toca 
ao Estado de reprimir, suffocár, evitar e prevenir as graves commoções 
intestinas, é, evidentemente, um erro technico, um erro scientifico, um 
erro 'constitucional, um erro político, infelizmente não arrastando, não 
P.ro.vocando sómente consequencias graves para a deturpação dos prin-

, c1p10s, mas tambem affectando os mais . altos. interesses financeiros e 
economicos da nossa nacionalidade. 
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Como V. Ex. ·sabe, ,Sr. Presidente, a grave crise confessada pelo 
Governo da Republica, a crise em que o paiz se debate, a um tempo 
financeira, economic,a., indu·strial e commercial, está soffrendo uma 
constante e permanente aggravação com o estado de ·sitio, que vem 
.sU'pprimir todas as garantias e augmentar o estado de falta de oon-
fiança e tranquillidade, .duas condições tão necessarias para a vida 
e a salvação elo commercio, da irudustria e do trabalho, mórmente, 
quando estes já se achavam combalidos e . affectados por outras cir-
cumstancias que os arruínam e enfraquecem. Não ha situação mais 
penosa do que a qll'e atravessa o commercio brazileiro, principalmente 
desta cida.de. Todas as casas d~ negocio, as mais importantes, são obri-
gad.as a de~ven>dar ao Governo -seus segredos; se solicitam uma re-
messa de fundos, se fazem um pedido de dinheiro para o exteTior, se 
precisam ·de adiar pagamentos, se vêem obrigadas a transmittir noti-
cias sobre os seus mais intimas e reserv-ados negocias; se precisam 
de lançar mão ·de qualquer de·sses expedientes em que o commercio 
é tão fertil e de que tem a cai!la passo necessidade, emfim, todos os 
segredos das casas commerciaes, dos estabelecimentos bancarias e 
in·dustriaes, são immediatamente conhecidos do Governo, que não 
permitte a transmissão de telegrammas cifrados sem o "visto" do 
seu fiscal e sem a exhibição do respectivo Oodigo. 

Por outro lado, todo o paiz se acha abalado na sua confiança, 
todos os pagamentos estão retardados, além de todas as outras cir-
cumstancias que a Nação conhece, de todas as outras causas, que 
não são ignoradas, e todas ellas pesam decisivamente contra o nosso 
commercio e contra a nossa vida economica. 

E dessa circumstancia re!stüta naturalmente a ret raccão de todos os 
capitaes de todos quantos possuem bens de fortuna, nio qll'erendo os 
capitalistas compromettel-os em uma situação em que o estado de sitio 
póde, ·de um momento para outro, affectar gravemente os seus interesses 
e póde mesmo prejudicai-os de tal fórma que importe isso na sua ruína 
completa. As casas de commercio desta cidade, como as casas mais for-
tes das principaes praças do Brazil, soffreram immediatamente uma 
grande depressão nas suas cobr.anças; as entradas diminuíram e todos 
sentiram, ·desde logo que o sitie, é qut levou a tal ponto o estado de 
desconfiança e de temor, vindo augmentar a já difficil arrecadação, 
q.ue to·das as casas commerciaes estavam fazendo, das quantias que 
t.mham a receber no interior ou fóra da Capital. 

Se não quizessemos fazer um appello ás con:sciencias sãs, aos espí-
ritos ainda não ·contaminados pela paixão e não aviltados na obe-
diencia céga ao Governo, se nós ·quizessemos fallar aos espíritos sere-
nos que ainda pensam que a nossa Patria merece algum carinho e 
alguma attenção dos seus filhos, diríamos a todos esses nossos collegas 
que nos auxiliassem na approvação . desta medida, que Ee impõe, além 
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de todas as outras razões, em primeiro lagar, pela·s proprias difficul-
dade,s fina·nceiras e economicas com que o paiz e,stá lutando. 

Como V. Ex. sabe, Sr. Presidente, as nações européas não estão 
habituadas a esses abusos - e não conhecem, essas detm·pações, esses 
casos de ter.atologia jurídica; vendo a decretação do estado -de sitio-, 
por nove mezes, no territorio br.azileiro., pensam desde logo qu.e ~ó,; 
estamos aqui em armas, choc-ando-nos em combates, que a .fuz1lar~a, 
nas ruas, não cessa, que os inimigos estão em hostilidade: porque mn-
guem póde conceber, na Europa, ninguBm póde imaginar, entre povos 

· civilizados, que se decrete o ~stado de sitio em plena pa.,z e em plená 
ordem, .com o ·simples objectivo de amordaçar a imprensa, tapa:p.do- · 
se-lhe a bocca; ninguem concebe a decretação do sitio, sinão quando 
existe realmente uma grave commoção intestina, isto é, quando ha 
luta, um perigo effectivo; quando ha um perigo verificado, co_nsta-
tado, no momento actual, por uma alteração da ol'dem, caractenzado 
por factos de pertmbação da tranquillidade, que ponham em risco 
as instituições, abalando fundamentalmente a segurança e a vida do 
Estado. 

Ninguem comprehende um estadó re sitio como este, em que o 
Presi_.dente da Republica vae aos theatros e até aos cafés-concertos, 
sómente acompanhado por sua esposa, em carn,arote aberto, á mercê 
de qualquer assalto, sem se fazer acompanhar 'pela sua gu·arda ou 
por uma força especial; em que o Sr. Presidente da Republica pas-
seia demorada e lentamente no seu automovel, ao lado de sua senhora, 
pelas avenidas e rua-s principaes desta cidade, sem os seus ajudantes 
de or.dens, sem a sua guarda, sem a força que o devia aeompanhar, 
tudo isso demonstrando á evidencia que não na nenhuma commoção, 
denotando a propria confiança que elle tem na ordem e na paz. 'Além 
de o confessar, nos seus ·documentos publicas, nas suas• mensagens re-
mettidas a esta Oasa, o .Sr. :Presidente da Republica nos d.á, a cada 
momento, testemunho de que não ha nenhuma pertmhação da ordem 
e ·de _que nenhum pe·rigo existe para a segurança publica. 

· Nenhum dos oradores que no-s combateram, pens·ando servir a 
causa do Governo, nenhum ·dos oradores que sustentaram aqui nesta 
casa a conveniencia da prorogação do sitio até 30 de outubro nenhum 
só alludiu a uma desordem actual, presente, a um perigo v~rificado; 
tüid·os eUes alludiram á possibilidade futura de, em época incerta .: 
mai-s ou menos -remota, trava.T..:se uma luta que faça cessar a paz, 
a ordem e a segurança pu·blicas; alludiram á possibilidade de uma con-
flagração de 6nde Tesultasse a quéda das instituições em meio da 
mais temeTosa anarchi·a. · ' 
, Ora, ~~da indica que estas pre.visões dos nossos eolleg'as assentem 

factos po~1t1vos e seguros .. Eram méras conjecturas, eram o producto 
da fantasi-a ao serviço do odio e da paixão política· não assent·avam - ' ' nao repousavam na observação de factos p1·esentes, actuaes. 
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Eram o resultado de elocubrações políticas, de conjecturas, repito, 
que não tinham ·apoio em nenhuma consideração apreciavel, em ne-
nhum argumento importante. 

O estado de sitio entre nós, neste momento, é tudo quanto póde 
haver de artificial; nenhuma perturbação da ordem publica existe, 
não ha qualquBr ameaça ás instituições, e eu affirmo, em nome de 
toda a minoria, de toda a opposição, que nenhum de nós pensa sinão 
na solução constitucional desta crise, pela -successão natural de um 
Governo que ponha o xemate, que todos nós esperamos, a esta somma 
ímmensa de abusos e de crimes quB estão no momento ac.tual damni-
ficando a nossa P.atria, a tal ponto qne ninguem sabe até onde irá 
o mal causado ao paiz pelos actuaes governantes. 

O SR. MoREIRA DA RocHA - Apoiado ! 
O SR. IRINEU MAcHADO - Nenhum de nós pensa sinão na solução 

natural, constitucional, que ha de vir após o decurso .do lapso de 
tempo, de quatro mezes, que são apenas os que faltam para a conclusão 
deste nefasto perio·do p residencial. 

Quando toda a opposição não pensa sinão nos meios constitucio-
naes para a solução desta tremenda crise politica, quando todo o paiz 
está tranquillo, quando a situação publica é a .da mais completa ordem 
e segurança, a manutenção do estado de sitio é, a um tempo, uma 
preoccupação criminosa do Partido Republicano .Conservador e um 
g~ravame d<os mais altqs interesses financeiros da Reptublica . 

. Eu appeUaria para a consciencia dos honrados directores da polí-
tica nacional, solicitando-lhes esse grande serviço com que podem, 
desde logo, concorrer efficazmente para a ·diminuição das difficul-
dades financeiras. 

A primeira de todas as medidas que se impõe está no restabeleci-
mento àa confiança, tanto dentro .do paiz como fóra delle, e esse resta-
belecimento não se dará sinão quando os nossos credores, quando o 
estrangeiro, quando o mundo civilizado comprehenderem que no Bra-
zil existem direitos, libm,dade, or:dem e seguTança e que aqui podem 
collocar e empenhar os ·seus capitaes; mas, isso só se dará qu•ando 
desa:pparecer o esta·do de sitio, porque, na situação actual, elles estão, 
intelligentem,ente, julgando-nos através do conceito que sobre o estado 
de sitio fazem os seus publicistas, os seus jornalistas, os seus jtrristas 
e os seus estadistas. Todos estes, vendo que o sitio foi declarado por 
um periodo de nove mezes, acreditam logicamente que estamos atra-
vessando uma phase de grave agitação, como a que ora devasta a des-
graçada Republica Mexicana. E , se esta não é a verdade, se a nossa 
situação não é essa, •a outm conclusão do dilemma se impõe: 01 estado 
de sitio foi então ·decretado como um meio de ·se eliminar a libe1·da·de 
e o direito .de critica, e é então a dictadura politica. 

O mundo culto e to.dos os comções liberaes não admittem o sitio 
sinão como um mal transitaria, como o meio extremo a que os gover-
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nos só l'ecorrem no interesse do restabelecimento da ordem e de que 
devem abrir mão desde logo, sem pe1·da de tempo, assim que esta haja 
v<Jlta·do. De facto, o estado de sitio não póde ser concebi,do sinão como 
uma suppressão transitori.a da liberdade no interesse da prop:ria 
ordem, como a medicina heroica que não se applica a torto e a direito, 
qu-al um remedio normal, e de que sómente é licito usar nas phases 
angustiosas, nos gr-andes dias de grave convulsão política. ' 

Se entre nós se está lançando mão -do estado de sitio como uma 
. me:dida normal de policia, como um meio de suffocar a imprensa, de 
cerceaT a. opinião, a liberdade de critica e de pensamento, como um 
meio de afastar a intervenção que todos os brazileü·os devem ter nos · 
negocias publico&, seremos forçados a concluir ·que os nossos compa-
triotas se acham divididos em duas categorias : de trm lado, meia 
duzia de felizardos e audaciosos a explorai-o e a suffocar, a comprimir 
e a eliminar a liberdade, e, de outro, a gran-de massa, a immensa mul-
tidão dos desgraçados párias que constituem a infeliz nacionalidade 
brazileira ! (.Muio/Jo l:Jem! Muito bem!) 

Vem á Mesa e é lido o segu·inte projecto : 
O Congresso N acionai resolve : 
.Artigo unico. Fica suspenso o sitio declarado pelo decreto 

n . 10.861, do Poder Executivo, e approvado pelo decreto legislativo 
n. 2 . 858, de 20 de ju·nho do anno corrente; revogadas as disposições 
em contrario. 

1Salas da& ·sessões, em 7 de julho de 1914. - Irineu Machado . -
AlfrtJdo R1w - lvf'.m·tim Fr:amcisco . - Oct:avio Mangab.I!Ji,m. - Ro-
dlrigues Lirma. - Candido Motta . - Rau·l V,eig,a. - Prwdente de 
M.mues F-clho. ---<Augusto do Amlaml. - Ra;ul A·lv.es. - Ubalilrino de 
AS'Stis. - Deão VelloS'oo. - Fig1teilredJo Rocha. - J.osé Bonifadio. -
Babblvazar Pereira. - Pedro Lag•o. - Dionysio de Ce'rque.ira. - Mo-
reim da Bucha. - Monteiro de So1tza. - Marcello· Silva. - A•rílin.do 
Leone. - Augusto DeopoldxJ. - C(}frlos Peixof}o FiJlho. - Josiln,o· de 
Araujo. - Bimõe6 Barbos.a. - Netto C'(J,rrn;pelJlo. - OosfJa Ribeiro. -
Barros Lins. - OOJ:m.pos Fmnr}a. - Saõles Filho. -Alberto Sarrniento. 
- Em:Jmo d.e Macedo. - Mauricio de Lacerdia. - M'fllnOel Rei;s. -
Ram1i110 Bmga. -Souza Brito. -Joaquim Pe1·eim Teixeim. ,_ Jos'é 
il.a .Cunlva RabeMo . - M1miz Sodré. - Jo.ão P,e;m,ido ." 

O Sr. Presidente - O projecto fica sobre a Mesa até ulterior 
deliberação. (*) 

(*
0

) Este projecto foi somente impreSSQ. 
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"HABEA.S-CO~PUS" N. 3.539 
.PtETIIÇÃO E DtEiB·AT.ES 

N. 3.539 - Capital FedCII'a.l - Re·Iator, o Sr. Ministro Pedro L essa; lm-
petrante, o Sr. Sena:dm· Ruy J3ar'bosal; I]Ja>Ci·entes, os dire.ctores, redactores, com-
positol'es, imi]Jr.essm•es e vendedores dos jornaes O l ?n1JCt11Cial, CO?'reio da J.fanhã, 
A Epoca, oA Noite e A Ga1·eta. 

O SR. MmrSTTo ·PEDRO L ESSA (·relator) - o i:lr . ·Senador Ruy Barbosa, lm-
pe.trante, •requ& uma; Drd·em ·de habeas-oo1·pus em f a voo· dos dir.ectores, r.edactores, 
l'·evisores, compositores -e 'Vendedores :d'O ImpGirci.!J!l, GmTeio ela ltfanhã, A Epooa, 
A NoiM, A Ollll'eta .e de toxloOs os jo01•naes desta C~pital, "'afim de que as referidas 
fo.l'hrus se 'POSsam jm.primi•r e disti'ibuir I]Jela circulação I])UbUca, Uvreme·nte, nào 
obstante o estado de sitio decretado e ma,ntid·o velo Gov·erno». 

Vae lêr a petição que se acha devidamente i.nsbruida: 
«.SenhoOres Ministr.os do Srupr·emo Tri<buna.J .Federal : 
Ruy B a!I'bosa, cida.d·ão •brms-Heiro, estribado <no di<re1to que assegura o art. 7Z, 

'J)aragrapho ·22,• da nossa •Constituição, vem requer.er -a este exoeelso Tribunal 
habeas-corpus .pa•ra. '()S director.es, ll'lda.ctor es, revisores, !compositores, i ·mpress'ores, 
e :vendedores d'•O ol1111J.Ja1'cial, tdo Corrq'o da Efcmhã, da Epooa, d' A Noite, da Ca-
,·eta, jornaes •qrue se estami]Jam nesta. cida•de, e, ,gera•lmente, de todos os outros 
diariO!S e !l"·evistas, que aqui .se imJ)Irimem, afim :d:e 'que, -escudados com esta garantüu 
co.nsúitu'ciomrl, se :possa,m umprimir •e distribu.ir opela ci"·culação pi.I•blica, livremente, 
não olbstan'te o estado .de sitio decretado " mantido p elo Governo. 

•As foilh3JS q ue o sup.plicante aca•ba de nom.ea<r são as que •com du.reza mais 
gro.ssei•ra rtêm ex·pe<r.i<menrtwd•o a vi•olen'ci-a '()Stenta•da veios agen te.s do Poder Execru-
ü v o contra a .Ji'herda.de constitucional da imvrensa. !Depois de submetUdas á ·Cen-
sura JHYl!icial, ,Jogo qu·e .se ~stwhe1eceu o rs'itio, foral!ll, .um <be":lo ·dia., susvens·as, I]JO.r 
detenmill:ação dessas aurt:or1d•wdes; e, •quando, mai·s rt·a:rde, •Johes J•eV!an•taJr.a.m estas 
a suspensão, ·conünua.ram a soffrer o cvexame i•ruto.Jeravel da jO'l!quis·ição policia·! . 

Nem to·das I])UJ<1eram sobr-eviv·er á meddd•a a·rb'livraria .e •odiosa, que ilhes fech·o·u 
as •po•r.tas e •dispensou os -reda·ctor.es. E , qu.a,ndo .o m esmo capricho que a:s amOl'd31-
çáTa. tntei•ramente, lrhes outor.151o•u, •af.fr.ouo.:•a.ndo-lhes ·a an.ordaça, •o ·b·eneficio à·ctual 
da 'Pl!bllücid81de sob tutela, essa .tJu.tela. quotidiana e lb oçal , exercida. ·todas as novtes 
'J)Or i nstrumentos rser.vis ·e in.comv·etentes rd-a vont31d•e 'J)D'Ucial, viram -se, de novo, 
cond•emna-d·as ás •humi:lha,ções ·e •ind-ignida-des de ·um ·regim~ que escravisa. o j.or-
nalista, e •o avilta. na no;br·e vrofi.ssão em que sel"Ve a,o seu. pmlz. 

Esta situação, porém, •é, juridicamente, insus·tentavel perante o d·ireito r e.pu-
lb'Jillcan o 

A .Oo;nstituição, CClln as ·faculdades q•ue ~ncerrou no ·estado de s·itio, quando o 
decreto d-o ·Poder .ExecutLvo, '!lão lhe deu o de sub tr81hh· a 1ôberda,de á imprensa. 

·Se 1he tivesse dado, seri:a, no ·POnto de visba de:mocra:tieo, no .ponto de vista 1'e-
publ'ica.no, no ponto de vi·st a. do Gover.no da nação 'P E>la nação, ·uma Consti·tmi(;.ão 
i·ndigna. P.orque t eria dado ao ·poder, -com o di·r·eito d e supprimir a I]JU'bJoicJumde, o 
de supporimir, mora,lmente, a nação . 

M-as, Senhores ·Ministros, o facto é indubitavoel.men•te, q.uc Q·h'o ;nà'() d8'll. 
O :im.petrnnte ;vol-o demonstra·rá ihoje, .reproduzindo ante vós as cons•derações 

qu e. ha quatro ;Ha,s, eXIJ)endeu a-o Senado, '!lo seu protesto .contra o decreto ode 25 

(*) IDa ·«IR.evista do !Supremo· Tri.buna'l, 191-4. 
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de Abril e suas conseqrucncias actuaes. Não vale a pena variar por va·riar, q uando 
0 q ue uma vez dá se disse, d·irt;o está, odlara e bcmclud.entemente. Nem o acica1te da 
~1rgencioa. cr:>remente, sob o q ual o impetrante se desempenha "deste dever c ivico, lhe 
permitlte o .fazer necessario par a >buscar n ovas fôrmas ev-itando a •monotoniru das 
r-epetições. Basta qrwc a •idêa se revista de Iogidl., rprecisão e :verdade. Nas e:!Oplica,. 
ções ornes cotnoplert:ará elle, onde fôr an~stér, u ma demonstração, que considera cabal, 
accr.escentando-lhes os escla1reci[\lentos e desenvo,liVimentos p recisos . 

·PM"rl1 servi·r á •calu mnia que co·ntra a C ons•titulção se t em u rdido ·em !beneficio 
das dictaduras m i•litares, u·ns rcO'nfundem a ;nossa theor'ia constLtuciona·l do esta·do 
.C:c s•cio com ru J~i JUaochll, que só o estado de guer.ra a ultori2a, ourtros com a sus-
pensão do haobeas-oo1'pws, q•ue só com o domínio da lei marcial se justifica: 

Neste .p i•esurp;po.sto, urns e outr.o.s deduziram que o estado doe s it io s uspende 
todas as ;garantias constitJUcionaes, que o esta.do de sit io ~mporta num ecUp se total · 
da Constituição, e, atoê (hon·>ble d·ictt~) lque com o estado de sitio «a rPrDIPria nação 
se suspende». De modo que eu teria dito rpouco, dizendo que neste momento, a Consti. 
tuição é o Marechal . Na orthodoxlia ll'epUJbli<!ana d-essa gent-e, o marechal é a nação. 

Mas, o~ textp"" constitucionnes repellem, essa cnde·iru de absnJrd.o:s. E ' n o art. ~O 

que a -nossa lei organi-oo define os :pode·res erxrcepcionaes ·resultantes do estado de 
sitio rpara o Oonogr;,sso Nacional ou para o Governo. A!Ji. se !llcham d~scrimina•dos 

os dous 10asos, cada um com o seu regimen, de .maior amplitude no arMtrio, quando 
é o Cong•ressu NaciOi!1al quem o decreta, de extensão muito menor, q uando o d e-
cret ru o Poder E xec·u tivo. 

A sluospensão das garantias •constitucionaes a11i previs t a só se opé.l'-~ , em sendo 
o Congresso NaciO'nal q uem adopte essa med1da. E' o que decorre, evidentemente, 
do confronto entre o in.troito do e,rt. 80 e os dom; ·paragraphos jmmedirutos. 

No seu p er iodo iniciar!, decla·ra o a rt. 8 o·: 
«.Poder-se-•ha declarar em <estado de s itio q ualquer IPar.te do teNitorio da 

União, suspend•endo-se ahi as ,g!llrantias rconsti·tJucionaes por .temrpo indete rminado, 
quanclo a se.guranç..a da Re!}ublica o -exigior, em caso de ag.gressão estrangeira, ou 
commoção ·intestina.» 

Mas, enun:cütndo-se assim, ·refere-se o texto desse a rt igó, exp1·essament.e, ao 
art. 34 , n. 21, o un·ico que aM cita. 

Ora, o art . 34, n. 21, é, só e exClusivamente, aqueme, onde a eornstLtuição 
trata da autoridade do •Congresso ~ aciona! err: materia ae estado de sitio, esta-
tuindo que ao C!mgr esso Nacional compete '])riva<tivam ente «decla r a r em · estado de 
s·itio rum ou mais rpont os do ter·ritorio rnac:i<mal, n a emeng·encia de . 81ggmessão por 
f.orças estrangeiras ou por ocommoção in terna, e . apilJrovrur ou susrpend.e·r o sirtio 
que .houver sid•o decla·rado pelo •Poder Exe cutivo». 

:.Mré aqu i é só rdra uomprelten,cia. rdo Cong-resso NacionaH qrqe S{l coghta, só essa 
competcn•cia é a qu-e se •·eg.ula, e a ella só, oportai!lto, é q ue se reserva pelo estado 
·de sitio; o direito ·de <!suspender as •garantias oonstitucionaes» . 

ründe se <trata da competencia do Poder •Executivo, é no ·art. 48 , n. 15, e no 
art. 8 O, § 1 o, sendo q ue este se comibina com aque11e por: uma referencia decla-
~·ada no texto. 

N.o ·paragr1apho 1° do a r.t. 180, >imm-ediato :ao !período inicial deS'se artigo, é que 
a Cornstituição !Brasileira se occupa ·COm o IPOde.r Execu tivo, a cujo re®eito estatu·e: 

!<Não se ra·chando .reunido o Congresso Na-cional, e rconendo a opatria imm'i-
:nent.e perigo, exercerá essa attri'buição o !Poder Exeoutivo Federal (art. 
48, n. 15) ·" 

&Exoercerá est a a•t t rihujçãoll, 1'8za o texto; oe, se não il"ezasse mais nada, o 
Poder 'Executiv;o exerceria a abtriJbut.ção de recOI,..er ao esta!d·o de si.tio com a 
mesma largueza que nos anteriores, o art . 8(}, lh e dá, qu~n<lo ex·evcida iPelo Co.n. 
gor.e.sso 'Na-cional, cabendo, se assim foss-e, a,o P oder E xtecutivo s uspend.er as ga-
.ra·ntias constHu ciona:es tão ·largamente ·como a:o •C o·ngresso Naóonal catbe. 

Mas, .Jogo depois de •haver estabelecido no paragJrapho 1°, q~1e ·O· Pod<er Execu·ti-
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«<O::er.oorá e&ta attr.i•buiçã!))>, o r>IDrajgl'B.p.ho 2° lh' a ·Ce·rceia, .Jh'•a ·def ine ·em tcr-
incomparavoelmente mais ;reduzidos, enuncianci.o-.se •ass'ilm: 
«Este, !POrém, duran:te o estado de sitJ.o, .restrin.g'ir-se-·ha nas medidas· de ~·c

~r ssão contra as .pessoas, aJ impôr: 
- A detenção em .Jogar.es não destinados ·II!Os "'êo.s de crimes communs; 
- O desterro :para outroo si<tios do .terrl.torio nadonal. » 

~o Congr.esso Nad·on•al, que se -com'PÕC ·de <Luas assem•b'léas numerosas, que 
se novm ;em .pe.ri<ldos mais curtos; .que delibera mediante um pro·cesso de •nuitas 
disc ·sõcs, que está c in cont;a,cto m•u•Lto mais <Hrecto com a opinião pwblJca, que 
ccmsttue, emfi.m, <> ·laboroto()rj.o da :í'uncção ·legislatLva, deixou á con:Sitiotuição, no 
·tocan a estas faculdad<es perig<lsas, ensa'nchms incompao·aveJmente mais Ja'r.gas 
d-o qu ao :Pr·es·liCLente da <RepuJ:yl:iJca, poder impessoal, quasi ir·responsavel, encar-
nado ·""m homem, .cujos conselheiros nã<> passa(ll1 de secretar-tos nomeaveis e de -
missivei\ a<> s·eu a,ceno 

Daol a es.te o arbitr.Io de •sm;pend•er «as gananhas constLtucwnaes>l, ~&eria or-
ganlsa:r des'p.ati~mo, o ·cza:rism<l, o oesatrismo. 

Aind com .respcito ao Congresso NSJcional, a fór·muLa da suspensão das «•ga-
rantias .co t'i.buciona.esn ·tem swbtendidas ats •restricções inhe·r.entes á na-tureza ao 
regicrnen . ,titul<> .de s uspend·er as ,gara,ntias constituc>o:na•es, o Congresso Nacl·o-
nal não 'IJO eria or.U.enaT a rpris'ão ou des:1:c11rO •do:s seus ·proprios membros, porque 
não lhe ass t·e o direito de se mutilar a si mesmo. Não voderia diS<Jlersar a ma-

end€'!1Jd<> e dest errando os seus ju~z·es , inem sujeibiDr o .P'l'esidente d·a 
tenção ou desterro ; porque o Ex·C!CutJ.v.o e o Jud1ciario são poderes 

in<lependentes, orgams da sOlberania nacional, sobTe os qua;es nenhum <los outros 
d.ispõe d e arM ·1i·o a<gum, aJ.êm do .que nos ,tex.tos da ·Constituiç.ão estiver declai'a-
<lal;Il~mte pr.esoriQto. Tão vo·uco ·lhe seria Iicito attent3>I' .contr.BJ ·certos dil'ei.tos or-
ganioos, certos 'iireitos imprescripti'veis, certos direit<>s •humanos, que estãJo nas 
I!JTO'Prias .bases dt nossa exi!stenoi·a moi~&l, direitos ·essenciaes, dil'eitos supremos ; 
cond·emna,r á mo\te, auto·risatr a to.rtura, vedar a celebração dos cu!.tos reli.giosos, 
vi<1laT as r·elaçõe '!1latu'l'aes &a f amilia, ICOnfisca,r a propriedade. 

As ga•rantias ~stitudonates qoue a ·Constituiç.ã.o facul•ta a-o Congresso Nacio-
llal suspcnd•er, s·e ·r ·uzem, pois, ás que entendem oom a. l~ber-dade indiv;idual, nos 
limites .e.n que a ce eação dessa liberd·ade .fôr necessaria pa1·a 'l'epelli•· a ag.gr-essão 
estrangei·roa, ou acc Ir á commoçã;o intestina, dihertando a Republica, e>u a1 pa-
tria, Ü>O •perigo immi'ente, em .que se virem . . Para chega·r a esse .resuJtado, a s 
medidl!liS ex·traordinau-1~, a que a suspen.&ão das garantias, .portanto, habà1lirt:a o 
;C{)Illgresso !Nacion al, sã' as que se encerram .no circulo da <<rep i~essão contra as 
pessoas". ·E' com oes:se ~f=~mo <le m edidas q•ue se atalham as üwasões, as conspi-
rações, a sed·ições e as ~evoluçõ•es . 

Is·so quanto ao Gong.resso Nacional. •Moo, essas mesmal3 medidas , quando se 
trata d<> Poder Executivo\ a Consti-tuição truxou especialmente em duas: deter em 
certas 'Prisõe,s, e desterra~r\ 'Para certos [ogaiN?S . A ConstitUiiç.ã.o não lhe admitte 
outras :medJda.s <üLe .represffio contra as :pesso.a,s., . E ' o que t extualmente es.tá no 
art. 8 (}, 'paragra·p·hiO ·2 o , 

1 

M.a·s, «pessoa» não se chama sómente a entidade physka do individuo humano. 
A pesso.a é, a um tempo, mÜe·rial e juri:d,Jca Duas co usas a ·Com.põem: a inte.gri-
dade Ol'ganilca ·d·O •COTPO e a ' integridade mor:W dos direitos . 

Ora, mn d~sses dJreltos, um doo que, entre elles, mereceram a h onra da con-
sagraçã;o constitucional, ·ê a manifestação do pensBJmento pela impr.ensa . A Gon-
sti1moição o declaTa no jart . 7.2, paragra,pho 12 : · 

«Em qua·lque'l assumpto é Jivre a manifestação do .pensamento 'Pela im-
prensa . » 

1 Contra'V'indo a e,Sse dir·e.lto, 'POis, S'USIPendepdo .esse dtve.ito, .usou o Go;veTno de 
uma •«medida de reprlssão oon>tra as :pessoasm, contra <>s jornalistas, contra os 
QU·e exercem p r.ofi:ssio Bll·men>te o direi·to doe manifestação dü ·pensamento pela 
imprensa. 
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Mas, essa med·i'da «de irepr·essão contr·a ·as ~Jesso-as» dos jol!'nalis-tas, da qu&l 
usou o Governo •suspend•endo ou submettenéto .á CC'Ilsura •Os jornaes não ê nenln-
ma das duas patrUcula·rida'Clres taxativamente ·esta•be!eci'Cl•as ·no a•r.t . 80, IPaTa;grlt-
pho 2o, .ond<J se d~z qllie o Gov.erno, d·ur.an.te o .svt>io, não ·usará de outras medi<:Jas 
de repressão .contra ·as pessoas, S€'llão oas d<J deter ou d<Js<ter.rar. Logo, suspenüeiYJo 
os jornaes, ou coarctand•o atos jornaes a Hberdade, o Presidente da Republ.ica n-
coT.reu num acto, q•ue o •a•·.t . 80, para.gt'!lJPh o 2° da ·Constituição -a.bsolutamentelhe 
prohibe. 

!Esta medida, in.hibindo os jonnalistas de ;poulblicar os seus jornaes, <:>u . lles 
escrever ·livremente, >é uma ove!'d·adeill'.a m.edi'Cl•a ·r·~ress'iva •coontra essas iP€1 o~s ; 

visto -como u·s ;repri:me :no texetXlicio de ~tm direito, o uso da rlmprensa, que a co·n-
s·tituioão U'!esse texto, ll'·econhece a todas as pessoas. 

•Como qs dvreiiJos de uma pessoa, d·essa :t)essoa são rel<J.melitos ('uma 'V'ez que a 
pessoa, jurjd•icam.ente, não existe :senã;o :pelos direitos em que se tra,dlliz a1 ua en-
tidade), a rErrn·essão que contra .esses direitos se exerce, exercirla >é .conta -essas 
pcsso·as. 

De man<JVI'a que, :sendo a :censur·a e a .pruhvbição dos j•ornaes, medidjs, i•ncon-
testavebnente, de repr€Ssão , contra as •pessoas dos seus ·proprietario.s e ('da'Otores, 
e não :se incbuindo em n~mhuma das duas categorialS (·prendeT •Ou desteriar), e-spe-
cificadas no aTt . .SO, pa,ragral)ho 2°, cO<mo as unicas de orop.ressoão contra = pes-
soas, que a Constitujção atu<torlz-a v .GoVletno a ,.empregar -durante o est/d-o de sitio, 
nenhum Governo poderá <~usaor o que, nesse t erreno, ous·ou a prestdin-cia actual, ' 
sem exorbitar, V'O·Iu>ntall'.ioa IC '!Vber.tamente da·s .facwldad•e.s, que .a le i .catr eal do nosso 
re-.gi·men ·ll1e permitte. 

Mas, ainda ·quando verdadeira nã;o ~osse a doutll'.inat, q•ue o im>etrantc a<:wba 
é!e sus-tentar, ainda quando, peio .contrario, a .yerdad·e estivesse /a •th eoria .q;re 
·pretende eclipsar a '!iJberdade de imiPrensa com a ldecreta~ão do itb •pelo Governo, 
del!a não se póde valer este agora, vorque, decJarand-o o sitio, .qu do -o não podia, 
declarar, ·exOTrrJitandO Visivelmente da Sua COm·petencia ·C.Ons'tx· •ional, quando O 
declruro•u e ·O mantém, nenhum eff·eito juddico do seu meto ·póde , . nstitucionaJomente 
decor-rer. 

tNão ha maior :vicio, .em !direito, que o de incom:petencia, o da .falta de !POder. 
Nullus m{l;jm· detectus •QUamt. 'ilefectus potesliatiS. Em direito cmstituoion•U.!, se •um 
poder exced e as suas attrlbuições, quamto ma·is se, excede,Po-as, :invade ·as de 
outro, o acto exo:r:bitante e usurvatorio, incorre em nullidafe·( iHendo político esse 
acto, d~s suas d•t'regu·laridad•es polH.icas e das SIUas conseq enciats políticas, só o 
poder :POlitico ·do Congresso Na·cionaJ conhece .. Mas, se no seu.s resultad-os . •fere, 
a·m>eaça, destróe direitos de ·uma pe.ssom, de finid'Os rem lei . <Jsses J·esultados oonhe-
com os tri'buna•es, para os annullar, emlbora o acto -con ra,rio e inconstitucional 
subsista na sua, materialidade , sustentado -cal)Iic'hosame te pela autoridade in-
submissa ás leis. 

Ora, <bPcretanJc aos 25 (!e abril, isto €, oito dias tes da a-bet'tura annuai 
do Congresso IN aciona!, e ·estado de sitio, •pa,ra vLgq .ar a'té 30 de outu·bro, o 
Governo violou delilberadamente o artilgo .80, da •Olnstituição, e [J.rO!posita.damente 
invadiu a -competencia, que 111esse artigo se ;reser.va ~o Poder l.Jeg.i.slativo. 

No Bll't. 80, ·de feLto, prescr·eve a nossa carta com{tLiJucional, no a•rt . 8·0, paTa·-
g:·a1Jho 1°, que o Poder Executivo só Kexet,cerá a attribuição» de decretar o sitio, 
attrrbuido privativamente •Pel-o -at't. 34, n 21, ao G~n.gresso Nacional, ncl.o se 
a.ohando •·eumilo este. · \ 

A. dis._posição é t<i:gorosamente Jimiotati'Va. 
'Dtscnmmando o tempo, em que se acha reunido o •Coogre.sso Nacional, e o 

~empo em que o Congresso 'Na-cional ;:ão se .a.cha oreunido, \o- a.rt1go 80 ~~e.stringe 
tn>UP~ravelmente ao tem:Po em que nao estiver r eunido o ~N'Sso !Naciona l o 
periodo, em qllie o Governo poderá ·legitimamente dect,eta o si.ti•o . Mas , se a 
Co~stituição não •PeTmitte que o Poder !Executivo faça; p is, se a Constituição 
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nã·~ estiver reunido, claro está .que só pwrcb emqt•anto 1el!e ncí·o estive?· reun•ik:Lo o 
1"xZm·á d,eola••(l!l•. IPo·rque, de outro modo, d'aci!m<mte !burlaria o Governo sempre a 
detenn.inação constitudonaa, a•bso'lW'en<lo, tod·a a1 vez que lhe ;parecess'e, com o 
rstadc de sitio decretado, como a•gora, á vespera <la s essão legislativa, toda a 
duração d·o tempo, em que o Congresso lbouves5e de estar reunido. 

Não decretaria o sitio durante a reunião do >Congresso. 1Mas, decretal-o-·hia 
para todo o tempo da re•miiéo do Oongtesso. >Dest'arte, faria, justamente. o que a 
Constituição não ;permitte que o \Poder Executiva 1'aça ; ';pois, se a Constituição 
lhe veda su.bmetter ao sitio qualquer ~Jonto do ter.ritorio naciona1, q•ba?ulo o Oon_ 
g•·esso estiver •·etmi&o, ê .precisamente IJ)ara que, estan<'!o reunido o Congresso, 
não opossa existi1~, no :paiz, estado <le sitio senão por acto do Congresso. 

iDe outra maneira, um Governo com os apopetites do actua'l, não encontraria 
diffiouldadle em decretar todos -os annos o situo no 1° de J.aneiro até 30 de Atlril e, 
de enfiada, o :pTo.roga·r, em cada 30 de ·Albril, até 3'1 de >Dezembro. 

O 8Jl't. '34, n. 21, da nossa üon:stituição, po!'ta1nto, não pód.e si•!l'ni:fica.r o que 
insi.nua o ·Ma;rechal Presidente , quando elle, no 'PI'i.meili"o consid·erando do seu 
decreto, iprocura acdberta.r a sua flagrante usurpação. 

Diz, Tealmente, esse texto que mo Congresso ·Nacional com1Jete «suspender o 
sitio, •que na ausencia <l.el1e houver sido declarado :pelo :Poder. Executivo.» 

A es·te s•olj)h-isma, IPO·rém, facilme nte se ·res·pond·e com as consid·era.ções, com 
qud -o· .rebateu e destru iu o impetra.:tte, outro dia, no !Senado. 

O a;r.gumento, •pO<r·ém, aiilJ(1a que especioso, ·é, eV'i!d<:mtemente, ;v.ão, se d<:lscer-
mos da supe!,ficie do texto á sua inten~ão t.rans:parente, .cotejando-o com as outras 
clis·posições ·con.stitucionaes so<bre o assum~Jto .que investem prilvativamente 10 Con-
gresso !Nacional na competencia ·desta m·edida, ·e s6 ·excepcion almente, SUJp[)letiva_ 
mente, o d 'e>xann ao .alcance do Gov;er.no, !Tia aiUsencia do Gon,gr.esso 

.O que f<:lz -o a.rt . 3·4, n . . 21, da ·Constl:tlllição, foi, just amente, .preV1enir a emer-
g'encia de .aJbusos como o de agora, e deixar~l·hes ex,pressam.e.nte a.cmutelado .o r.e-
medio, .pondo-o, com •um texto exp.!icito, nas mãos do ·Congresso Na·cional. O des-
mand·o era fJ.)OStSiv-el, -era tPrevisivel, ·e, ·em n1ateria de tão graves peri~gos, seria 
de 1bom aviso deiem.'r, com.o se deixo•u, formulmdo o ·corre<ctivo. •Foi o qu•e fez o 
a·r.tigo 34, n. ·21, da .C.o·nstltuição. 

tDe:pois, circumstancias ha, .nas quaes pódJe succeder regularmente que, ao 
1rouni•r-.se o •Congres·so, encontne em estado ele sitio, muito licitamente esta;belecido 
pelo chefe do P·oder :Executivo, algum .!Ponto do territorio ·br.asileiro, e tenha, pois, 
q-ue deliberar sobre .a sua sus:pensão, ou ma:rvutenção. Esta hy.pothese é susceptive•l 
<ie se .verificar •em tres .categorias de casos , todos elles de uma rregitimi<'!ade incon _ 
>testav;el. 

A ·p.rimei·ra ·consiste nos casos da1 aggressão estran:geiTa. O Congresso não 
estava l'elNli<l.o. O :P-residente da Re:pulblica dec-la;rou o sitio no ·ponto d·o territorio 
naciOIIIa:l invadido ou .ameaçado :pelo inimigo. A .med-i<la era de ll!rgencia •i.mme-
diato. O art. 48, n. 15, da 'Constituição, declaradamente aut-oriza o Gov·erno 
a decr.etal-a. Não se podia aguardar a reunião do corpo ·legislativo. Este encon-
tro, pois, o sitio, =titucionalmente estabelecido. Mas, tem que resoh>er so.bre 
o acerto, a OIP'Portunidade, a conveniencia da sua /j)erduração. IE o que .fez, no seu 
n. 21, o art . 34 da Consti.tuição. 

Out·ras vezes succ.ederá q.ue, :nos intervaUos das sessões :parlamen•tares, e 
dentro dos limites constitucionaes da duração desse interva!lo, haja decretado o 
Governo, no ·USO da sua legitima ruutoríd.ad·c o esta<:lo de s•Ltio, mas , que occurr.en-
cias SUIJ)ervení·entes o obri•guem, depois, a convocar extraor-dinariamente o Con_ 
gresso iNadona1. Albre-se elle, :poois , estando em vigor essa medida . INinguem a 
;pod·eria arguir dle incolllstiúucionaJ.i:dade . !:Mas, era mostéT 'dan- ao Congresso Na-
cion8il a m;ssão <i e a sus.pende.r, se conviesse. FOi o que fez, ainda a Co.nstibul-
ção, tno :a;rt . 34, n. 21 . 

IEm terceiro Jogar, poderá, tambem acontece.r que, na ausencía co Con-



604 

gresso, noa. intercadencia consHtuch'naJ) -das suas sessões, que é, IIlWmalmente, de 
oito mezes, o Gocverno , j·ulgu~ 'in.ecvita~~l lr~Cocr>I'er ao estado de s itio·, mas, ao 
m •esmo tempo, doista,noo ru:n:da muito a data ordi'nali•a do come!}~ dOIS trabal,hos 
Je,gislativos, a. g rav-i-d•ade da situa!}ão 0 obaig~ue a oconvoca.r, ao mesmo tempo, as 
cam•aras extraordinarias. Quando eHas se ·reunirem, enc<:>ntrarão declarado o 
síti·o velo Governo, e d eclarado competentemente . Não ohavem então po.r onde 
o inorepwrem de iHeg1aHd·ade. IM:as, taJ.vez seja de bom conseJho s·llsp endel-.o. Oum-
vria, logo, para isso, •b:ahi:lita1-as de um modo indu:bHaveJ . Foi o q ue fez, no ar-
tigo 34 n. 21, a Constii:>uí!}ão IB'l"asil ffi ra . 

A·hi 1:end·es, senhor.es, o coono se expJica este texto sem quebra da conoglruen-
da <:011St1tm.ciona,J. ·Mas, essa congruen<>ila o eswpparecerá, se a ess·as tres o-rdoens 
d e <:asas, {)nde estil. vi-sivelment e, a r a zão jull'"Ld:i<:a do art. 34, ·n . 21, q'l!'izerem so-
•brepôr a anomalia ana>r·chica -da aJCtualidad·e : o si tio decre.tado P!3lo Gove1'1UJJ, ao· 
ea:pirlar a ausenc>a do Oong,resso, 1JaJra ter v •igor dwrante o 1n·a:1:o conMit<wilo?t..'loJ' 
da sua •·ewnião. 

A'hi se l'eal'iza .g-:rossei!ramente o mais aberto conflkto com as d1sposições 
constitu<:ionaes, que r.eservam ao Co>ng<~'ésso, com0 t erúto:·io da sua competencia 
éxdusiva, no t ocante a o est ado ·de sitio, o perio'do em que •<:> Congresso estiver 
r euniC.o. Aihi a e:>:'Pansão >das a:mbições do Poder Executivo invade e occupa rna-
:teriaJmente a extensão total da competenda do Congtresso . Ahl 'urna absO!l'pção 
ousada = ·rebata ao Poder L egislativo a sua in ici·aticva cons·Htuci<Jnal, paTa a 
deL'<a.. exercer inteira .pelo Governo. 

A inconstitucion illlidade, portanto, é palmar. Desde qu e ella entra em acção. 
d esde que s·e rreu.ne o Corug1resso ,NoacionaJ!, o decreto d o ExeCiutivo, qrue 1he <in-
vad~ o <tempo da sessão const'itucio'naJ C OilD a inbrusão dessa medida <>6 facultada 
ao Governo odlllrante ·a. não or.eunião das Carrnaras 'Lcgiso!ativas, incorre, jrur.ioioa-
rnente, ern' nullidade '3ibSo!uta . Os acto;; de repressão adoptados j·á :não se ag•u en-
tam s enão peJoa fo:rÇ)a. As ;p·risões, o.s dest e11ros, todws as pTovidencias ' cwracteris-
ticas deste regimen de excepção oâiem de si mesanos. Os d'ireitos individtuaes que 
ellas atacam, não pode<l'ão deixar de encdn1mar nos 'Tlibunaes de Justiça a salv>a-
gu·arda con&tiim.cional dos >reCIWl'sOs desbinados a arnp a,ral-os contra os excessos 
de qualquer dos dous •outrc·s orgwms da soberania naciona l. 

ConseguiJntemente, se {)S actos de repressão mantidos p elo Governe· c ontra a 
LmprE!nsa Jog.rassem escapan; â :P'l''irnei~·a objecção do impetran te, não alcalll!}a,riam 
evitar a s eg;unda . 

. A1 estes ooms extremos se Tedu z, em synthese, a t enaz desta argumentação, 
apertado n a quaJ soe de bate es<te •c'l'ime. 

Por rum ·lado a tteontam essws m edidas contra o wrt. 72, p a.rag1rwpho 12, e so 
pare.g~rap·ho 2•, da Constituição; por outvo, cD'ntra a mesma Constitnlição, no pa -
ra:grapoho 1• do rurt. 80 . 

·Ainda quando a proroga,ção actual d·O sitio .fosse constituc>onoai, essas p!l'ovi-
denc'ias exorbitruri-B~m da esphera dos ex·Pedien.tes, q'lle a Con&tituição .poermitte ao 
Governo. Mas, Importando a p.rmoga~ão aJCtuoal do sitio ruurna desabusada 
absorpção dos pode1res do Congresso N adona! pelo Gove1l'"no, t odas as m edidas 
ex·tnao.rdinaJr.iaJs, <'Le q•lle ·<alllce nnã,o contra q<ualquer di1reito ind·icviduoa.l, são crassa-
mente hllegLt'"ll!l1as, i•nex·istentes e nenhumas. 

·Excessivas, ou usu•·1Jato•·ias, emf,im, em Jl'"e·a !ida de excessivas e u.surpatwas, em 
conlflicto a:berto com a Constituição da Republica <estão a s severidades, com que 
o Governo esma.ga a<:tu wlmente a i·mprCIIlsa, e traÇ)a· esmagai-a a>tlé ao cabo desta 
admíni.stração . 

OPVrimidos por ;;,Hoas 111a s11a. cO'nSOCienocia, to!hi<dos no ;;,xe-rcicio da sua acti-
v idoa.de, lesados e espoliados na-s suas poroJ)I!"iedades, :na S'Ua ind'Ustria., nos seus 
capitaes, fer'tdos, •em srumma, nos oi'E~n1s mais :preciosos düreitos individuaes, t êm 
OS J)acientes O mais fn e-Juta.ve! jús il, concessão do ha-beas-OOtrpUS, qUe por elles 
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sülkita o impetrante, e da independencia do ;Surpremo Tübunal F ederal, da sua 
sciencra e justiça,, esperrum obter nos termos requeridos . 

0-utros'im, pru:a evitar a ~·ep•r.cducção das sce'TIIas escandalosas, a que, c<Hn 
tão evidente mal'ici-a, se têm entregado as -a,uh>Ji!d·ades pol'kiaes, no seu despeLt~ 

contra o h,(!Jbeas-corpus ultimamente alcançado pelo im.petrante, <vos .r equer E>Hc, 
desde j'á, ql\le, no oa..so de haverdes .por bem deferi;r a esta pet-ição, comrnuniqucis 
i.mmed'latamente <aO Ga.vern~ a decisão ado.ptacda, evitando aBs:im o espectaco.ul0 de 
um con:f)licto .publko, entre o acto j:á notorio, do Supremo Tribunal Feder•al e as 
vio·len·ci'as acmtosas do outro po·der., 

A' •le:i·tura ·que a,caba c-e d'azer da petLção d·e habeas-c01'P'U-s em favor dos jÕr-
nruHstas · da Capital, tem ;apenas a accres·centa:r a narração de um fa,cto de que 
tem conhecimento, :par&~ comvlet.ar a ex-posição fe'ita pelo emmente impetrante 
desta ordem. 

·ResidLI\1 em S . Pa•uolo 3 O a.nnos ; .lá tem ainda inteor·esses economicos ; por essa 
razão é assi·gnante do joTn'a.! Estado de S. Pau!o; nunc-a deixou de o receber 
aqui; &~go-ra, porém, desde q,ue foi decretado o estado ele ,sitio, não recebeu mais ; 
tem .reclamado:> d-iversa.s vezes, ;inutilmente,' e a-final, soube que o jornal não passa 
do Mogy das Cruzes, que só vem até ahi! 

Narra este !facto, lYaora m~strar o estado de coacção em q<Ue escá a im:p-rensa. 
Terminado o .relatorio, pede a palavra o •Sena-dor Ruy <Ba.rbosa que desen-

volue as razões do seu pedido . 

O SR . . MJNISTRO P:ElDRO -LESsA (relato?') - Diz que a m-ateria é conhecida e 
não ptrec·isa ode grande ex.p.Jamação. 

Em rp•rimeiro ·lO.gM', nãQ na dnwida.r que a -especie -em questã~ é daquel·las que 
admittem o habeas-co?'Ptts • 

.Abst:rahí-ndo-se da, questão consUtucional, seun duvid•a a!·guma os p·aci.entes 
estão ;a;meaçados de uma corucção á l·Lberdade individual. -Se quizerem rmb.Jica.r 
q·u:a.lquar a •rti;go, qualqu~ noticia ,sobre certa, decisões do Soup.rem~ T,r1bunwl, por 
e:>0empJ.o, não estando aJmparados com o habeas-corp?tS, serão .presos, como já o 
têm sido al•gl\lns de outras vezes . 

lA quesHb deve ser eneaJrada sob outro a specto : - sendo evid·ente .a ame·a.ça 
de corucção <á liberdade 'indivi·duaJ, seorá a mesma lega,! ou Hleg·ll-1? Presos os j or-
na-listas, os :pacientes, a ~).r·isão será legai ou illegal, oonstituci·CJna:l ou , inconBtitu-
cion.aJ? !Esta é a q<Uestão . 

•Se fôr illegM a prisão, está cLaro ·q.ue o Til'ibuna,l deve c~nceder habeas-
cof'11u,s. 

Assim, i!'lão pJ'oec1sa •rccorret: aos wrgum entos expostos com ta:nto >bri-lhan-
tismo e cla,Teza pelo eminente drn.petrante. Apena.s, I•esbring-i.ndo .quaJn•to l>OSs·ive.J 
a materia; dirá que, -na sua ·opiniã J, •a• prorog.aç:ão do esta.dc· de sitio é .evidente-
men-te 'Lnconstitucional, e <faz neste sentido •lru:·ga eJOVlarfação . 

<A.cceita a rullegação, feita pelo impetrante, de qme 0 aort. ·80, .pe.Jos seus ter-
mos, ,prohibe, qu•a.ndo o sitio <é decretado pelo ·Executivo, que se <tomem medid·as 
como esta da suspensão da im'j)rensa, da sujeição da mesma á censura prévia. 
O •arti·go odeclan:a de modo m<U-ito exporesso q ue, sendo o Sit'io deCJretado :pelo Exe-
cuti<vo, o Presidente da R:epublica •rupenas :pôde, n·as m ed·id aiS QUe <toma.r cont:a as 
pessoas, .prend·m· e d:esteor·rar . 

.Se las pessoas •contra oquem se tom.atr as medidas de .repressão, de qual{J!u.er 
modo oam-eaçam a ordem •PI\l-bHca,, o Governo tem em sua..s mãos ·med-ida effioaz ~ 
coesterra.r, q.ue ê mais at.é que a censu.Ta prév1a, e deter em prisão não dest:inad·a 
a réos d e otimCB communs . .. , 

'Mas, peormittir ·Que o Poresidente da RepubUoa, quacndo decreta o estado d e 
sitio, na ausencia do Congr-esso, :possa estabelecer a censura •PI\év-ia, ou dita a 
cousa co:m-o a •COI\lsa ré, <prohib'lr •a• publicação d·e jornaes, parece Q!Ue não está no 
csp1rito nem na letra ·da Constituição . 
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fFaz l:argas considerações sobre a liberda:de de consciencia e a de mani-fes-
tação do p ensam€1lto, cita.ndo, a ·respeito, a cpin'ião de um constitucionalista 
alJemão, sobre os jornaJistas, que os cc·nsidera fllm <verdadeLr.o .poder no JDstado, 
i.nfbuindo e ·contr·i.buindo par.a a p•ratica de a;ctos paliticas do Legislativo, c<J.rno 
do iExeou,tivo. 

Al•ém dos mc·tivos qfll·e o ':I',ri!bunal ha .POIUCO ouvi•u, expostos com <J. maior 
brHohaJntismo, não prec~s.a di'zer •q·ue ·cada <vez m·ais -se .aferra á sua opinião sus-
tentada ha d·ias, de que o Supremo 'I\ribunal tem competenocia .paora, no est ado de 
perfeita calma, •Como esta em q•U·e se acha o ;paiz, em qflle n•adta ha que s e .possa 
camopama:r oa fUdlla commoção i:ntestina, e m que se c;uve e se vê a cada p asso, s•uos-
t enta r por to'dos que não ha a bsolutamente ·qualquer commoção ·intestin a , fazer 
o que fez .a 6uporema Cõ•rte •Federa·! no celebre cas o lVIHliga,n tantas <vez es c i-
tado, e q'Ue cons'id·m·a •wn caso t ypico. 

Concede, de accôrdo com a Cons tit•uiçã0 e com o ares to f 'i·rma do p ela Corte 
Suprema dos .Esta.<cos Unid·os, de •a:ocõrdo com a •lei, a ordem impetrada opara q ue 
possa.m os .pa;cie·ntes p!U·bJicar os discurs os e imprimLr seus jornaes, liv.res de qua l-
queor coacção. 

O •SR. MINISTRO .MUNIZ IBARRa;:TO (P1·ocurador Ge·>·ct l d>a Repu bli ca) - Da 
p a:rte ·do Governo n ã,o ·hc·wve, ,Pll'O<pos'ito em demo1·ar o cumpri·menta da ardem de 
haoeas-co1·pus c01~cedidta na ultima sessão. 

Nesse mesmo dia all'uardo'U elle a com.rruunicação official, que é ·d e p ra xe 
;pr~mpto a, des-de logo, não ·só dar intei~·o ·cumprimento á decisão ·do Tribunal 
co.mo a exotendeJ-a a casos q.u e, em'hara rtão com.preh<:ndidos eJ<poreseamente neHa , 
decom·i-am de s eu senti-do. 

186 <ás 4 iho:·as da tarde de h<intem, ·recebeu •O .Sr. M'inistm da J ,ustiça o 
offoicio do 1Sr. P.residente do Tribunal, dessa onesma da ta, na qua l se oC~mmu

nicava ao .sr . .Presidente da R ep.u.blica a <:onc essão do habeas-corpus, par a ~ 

effeito -de ser ;per nüttida, H<v,re de censu·ra, a publicaçã-o pela imp.rensa dos dis-
ou.rsos pal'lamentares que p a rventuora fossem profet'idos pel~ 1Sr . Senador Ruy 
Barboza . 

Respondendo ao .S.r. Presidente do T.ribunal, o 'GoverJ'lo d eolarou q·u ~ não se 
cirugir.ia. ao cumprimento .frio da dooisã,o; interpretan'do-a no seu espir·i:to, d ei-
:x;a ria de -exer·cer a censmra na publicação dos d~sctwsos pCllrlamenta·>·es, qouaes-
quer q.ue :foss em os o~·adores . 

.A q.uestão 01ra affecta ao •Sup•remo ''l\ribunal 'Fedel'al é s:i.mp•lesm en'te esta: 
em :face ·do disposto no art. 80 .p·arag1·aph~ .2o d·a Constirbuição da R epublica, 
o sitio decreta do pelo Executiv-o póde dr a lém do clester~ro e da 2n'iscío ? 

Na s essão 'J)ass<ada se l he of.fe receu oppor.tm·nida·de lJa~·a .mostrar a m 'Igem 
c oons.nrucção do ar.t. 80 paragrapho 2° da Constituição d·a Republ:ica, t endo fi -
cado ifóroa. -de du'Vida que quer em sua natu.r eza, qruer e m s eu object c·, o esta do 
de s1tlo d ecretado 'J)elo Poder .Executivo não 'di1ifere do ·estado de sitio cecretado 
pelo Poder Lag'is}at ivo. .E ·a maio.ri a do 'l\rilbunal assim o .reconheceu, :f.undand·O 
o habeas-C0111J'UJS oCOn<:edido a o •Sr. .s ena dor Rruy 'Barbosa unicame nte n~ espitr i to 
do art. 19 c a Constituição, quando o paciente o baseou ta,.,nbem no citado art. 80 
pat·agrapho 2o. 

Dirá mais u.ma vez que o e lemento ·histc.ric~ do dispositivo cris talHzado na 
nossa !lei :f)und•amenotal ifaz v·er que o legislaidor •nã<J. f.oi :bius.car lições ·na •Consti-
tuição Americana, mas, n a -• .. rgentina, <J:Uoe ·bhe é incontestavelimente semel'h:a.nte . 
O <art. 10·3 do proJecto porimi•t!i!Vo do Governo P ·rovisôria ê ·cópia. oqfUasi litteral do 
art. 23 da ·Con•stituição A!r,gentiln a, texto ·este q.ue o TJ"i.b!Unal •Conhece verfeita-
roente ·e foi analysa:C.o na sessão passada . Os ·prc·jectos const·antes dos d ecretos 
n. 510• de 22 de Jfllnho e 'n. 9H tA de ·23 de Outubro de 1890· modHioao:am eSse ar-
tigo 1 O 3 sem ·lhe al;tera:r oa s-ubstanc1a, s•endo as fd.ispos 'ições, com <peq.uenoa mu-
dança de r ed.a<:ção, convertida no art. 80 da OoniSitituição. 
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Como d·isse ·na ultim-a sessão, a conduncção - 1Joq·ém - q,ue tem caractsr 
restrioti!IJo - no texto ar.g.en.timo, :pois modera a ex.p1•essão geral - <</'ican:cVo rohi 
susp1e1Mas as gamarutic~s .oorustitq,~,cionaes,, •estiá co.Jocruda sem pr·e.cisão no texto 
brasHeiTo, •Só se lhe :podendo dar serutido co-rre~pondente ao ve•·o dos• latinos. 

Como ensina IA!corta, comm•entando a ·Constituição Argentina, a l]:imirtação 
im>pO\Sita a:o p .,,es;;aJeme lLlL RepwbHca, de só poder, a T'eSpeito das [JeSSúaJS, v•·en-
cw~-as ou t•·a~>sfieriJl..,cM de ttxm vo•~~o 'POli'« owt•·o <L« .Uwião, se não pr.eferirem sair 
à>o territorio :argentino, foi estabelecida aJara •q-ue &e não co:mmettessem abusoo, 
para evitarr .)J..ma s ituaçãJo de des,pvtismo insu'Ppo<rtavel, .emane o estado de sitio 
de acto J.eg·ils•la•Hvo o.u p.-ov.enha de decreto executivo, -e ·a .restricção é imposta 
ao Pres·i.dG.rote .da Republica, PO·l~qUJe eUe é, em anubi«s as hypri'lheses, .o executor 
drus med.idas ·que devem ser toanailas :nessa situação ·extr&ord·inarl-a,. €m que ficam 
s·uspensas as ga-rantia- constituciO·na·es. 

J:>iz m.uit o bem esse constitucionalista, .e o ·rep.et •e Aristides !Militou comi!lien-
tando nossa Constituição: •«A suspensão das gaJrantias cOJ>s titudonaes na ·perma-
nenci-a do estad'o de ·slitio affecra p!esso<as e cousal8 . 

Dar ao Pr.esidente da Repub'lica como ~mioa alt'tl',vbuiqão, d·urante o ~irt:io :por 
el>le <dec'!'etado, •a ·de deter e >dJesben·wr; d·i·zer que a ?·esk>lcção >fo'i escripta &6merute 
prura J1he ma-rca1r o pod~r, - é não só ·subtraJhl.r do remeMo •Cr·ea:do a bem do 
ex.,rcióo da Constituição e de defesa da IP&tria os s·eus :fl'l'incipaes elementos de 
efficacia, eomo ·aceitar o absu.rdo ·de que .em se tra!tand·o de .siti·o decretad·o 1p.e1o 
l.le,gi~l'ati :vo nenhuma lim·itação existe no tocan•te aos meio~S de v•·evernqã;, e de 1·e_ 
p:ne.ssão respeito ás pess;ois, que .ficam wssim eXJposrt:as á toda a so.rte de a.ctos 
contra rios lá >Ji'berdade que o Poder ,publico óul'g;ue n ecessa•rio praticar. 

1No .que se .refe!'lc ;áJs cotts«s, nen,huma reskicção .fez a noss·a 'lei fundamental, 
deixando a;o ·bom ·senso da autoridade po'L~tica o emprego •das medidas que im-
portem JP·ropri•amente 'em su.prpr·essão de garantias cons titucionaes. 

Mas o que nin~uem j âm:J!ais contestou e se acha escrj.prt:o nas J-egils1J-ações de 
todos ·OS paizes que a:dan1ttem o estado de si>ti·o, é que ·ent-re ·as .garantias qae S·e 
,;us.pendem dua'ante el>le está a lib;er'diade (Le ilmp~e?W«. 

•Incu m1be-s·e ·d·e prov•a l-o o proprio im1pet·rante nv •seu livr.o. - •«·Os actos in-
ca.nstitwcionaes (,pags. 187 e se,g.uintes). :Nos;s·a •Constituição d'i.l-o- 1bem clar.o 
no art. 80 combii.nado com o art. 72 § 12; assim · é na !Pru/SS·ia (art. 3° d·a 
Constituição, •e lei de 1853) ; na Austria, em Hamburgo, na Servia ('Co.nstituição 
de 186·9); na Heepanha (Constituiçfuo, :<trt. 37); em !França ,(lei de 9 d·e :Agosto 
de 1814·9 e ·d·e 3 d.~ AJbrjfl de 187-8) ; no [Ja·ug·uay, na Argentina, no Chil>e, no 
Perú, etc . 

iNem se compreJ1endJe que s·endo· a !imp·rensa o me:io mai'S a!dequa;do e pro_ 
rficuo ;par<a inci:tar ·e amimar a acção suibvers1va da ord·em publk.a não 'possa ser 
attingida rpelas' m·edidas do s·i>tio 'Só rpm,q•ue este fo·i· decl·ar-ado na a'usenc.i>a do 
<Congresso. •Quando o Gongress•o se T.eUJliss•e, ,pall'a deoreta.r 'a sus·pensão das ,ga-
·l'antias consNtucionaes .com lr·elação á!s cousa!s, dá a deiSu·rdem teria rt;ri:umpha>do. 

E' bem claro •o pensamento do legislado.r constitu•inte, .quando prescreve que 
·<mão se a;chando ·!'leun~do 0 Cong.re.~so, ·e cD>l'l'·endo a 1Pruilri-a inmnrimente lp'etr·igo 
exercerá esta at~?"ibtlliqão (·de declarar em .estad·o d.e sitto· qualquer part€ do te,r-
.r·itorJo da Unlião, 8'UISI/J·endendjd-se •ahi as gwrant-ias co'11.st-ittH;ionlGJes) o 'Pod~ Exe_ 
cutiv:o Federal (•rurt. 80 § l o). 

O s·im·ples pel'i•go se <Co.rpori.fica em !facto 'féã:lizado, oom ti:odas as surus con-
sequ·encias IP•rej'lldtciaes ·á ord.ean .constitucional, se o •BI'I0Si>dente da RepuhHca em 
ta;! emergencia ID.ã:o •PUd·esse se ·utililsm· immedia:trumente ·de todas ·as prov-id·encias 
q,ue a ·Gons·tituição .consid>e~ra >aJptas para rf·a:ci:J.itar a deb-el!ação do mal. 

Está ceJ'ItQ de •que o E,gregio •Tribunal <>e ·insulaTá na Const;ctuição ·da Re-
;publioa: não tr.ansrpo!iá a oQ·bita d-o poder qQle ella lhe traç·a.-
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0 SR. MINIS<!'Ro AMARO CAVALCANTI - Pr-aza •a Deus que seja esta a u-ltima 

vez em que se veja na necessidade de S'Ustenta:r Q seu. voto neste '1\ribunal, ~ne_ 

gando uma ordem de habeas-corpus durante o esvadQ de sttio ! 
Falia .com certo co.ns1mang'm;mto; de um lado sabe-s·e •que IS. Ex. é ·um dos 

juizes que mais ha•bitualmen1le ·conced>em seu voto âquelles que a;qu·i vêm impe-
trar uma ordem d esta natu•reza; de outro l·ado, tn<teres~;~ de efij)eeie alg-uma Q Ji,ga 
á sorte do actua1 Go·verno ; •de ·outro lad·o aimda, é ~mpetrrun<te do actull!l ha;beas-
corpus .um eminente Sena;,do1·, que tudo !ih-e merece, tpelo seu saber .e :pel-a sua l!l'll-
tortda:d-e jutr.id-ica nestes as~um<ptos ; e, finalmente, ~ind·a <tendo de oomlbater a dO'Il-
tr-ina do seu eJ:l':iillenrte coJ.lega, o Sr. -Ministro Pedro !Lessa, que tanto }he mer.ece 
pelo ts•eu sruber e :pel·a s ua a·misade. 

Mas, ~stá convencido de que o Tribunal ;nãQ d·eve sair uma •linha da nWllila 
quê já se · traçou .nesta m atel'ia. Esta no-rma não é -sOmente sab~. é necess'8111ia: 
para a •su·a •ptro,prl a r.eputação d·e Pol'ler Judiciario inteiramente ind-ependente; e 
a;t;astado das .J.utas tpoliticas. 

A norma traçada pelo 'l'rtbunal, dá firmada em üe<;~ accordãos du.rante o a>Ctual 
CIStado ue s·itio, contêm as segu•intes .af.firmaçõ•es : 1•, •que, não ()lbs·tante tl'atar-se 
de .caso ;politico, coono é o estado de sitio, como é a ;propria i ntervenção nos 
Es•tados, -eHe se considera no dia'eito de wervir e <luv~·r aos :reclamantes, 'Pa·ra ove_ 
rií'icaJr se com ·e1lfeito, mesmo nos ca-sos polltkos in•dicad<ls têm sido · guardadas 
pelos ou úros poderes as .garantias e no·rmas que a pro;p.na Cons•tituição consigna, em 
protecção dos direitos ·individuaets. 

Eis aqui a pll"Jme'i·ra affirmação. 
A segu-n·d-a é: q ue, -em se tratando d·e estado de si-tio, não -lhe é Jloito coaúle-

oor da -oppor.tunidade d·esta medil'la, nem dos fact-os que formatam Q criterio do 
Pod-er Le•gislativo ou do !Poder Exe=tiv-o •para d -ecretar sem:elhante medida; tendo 
o Tri;bunaQ decJ•arado na.s suas d<ecisões, ·que o ·conp.•edmento de itq.e.~ cOin.d-ições ou 
circumstancias p ertence ipirivativ"amente oa outro Poder, que nãio o Judici-ar.io, a 
d'i zer, ou ao proprio Cong>resso, q.uando é elle qu<e o d·ecreta., ou ainda ao mesmo, 
quando tomar cont·as d·o estado d·e ·sit·io decPetad-o pelo IPod·er Executivo. 

!Nu~re ·a convicção de que o Tr-itbunal não se espantará de -nenh'llm destes 
dous pontos, j·á assentad<Js por suas decisões. 

E isto .posto, nada -impol'ta para o .caso a distincçã;o, ,que s·e p!'etende fazer 
entre d<ecret a<r e ·pvorl}ga,r o estado de .sitio, estando ·proxicrna a .reun'ião do Con-
gre&o. 

Quem tem direito d-e decretar, tem o dir·eito de :prO<r.l}grur, ou d-ecr-etar de novo 
o estado de sitio ; de m•aneira que quem é incoonpetente para conhecer no primeiro 
caJSo, nãio tem •razão me~hor para conhecer no segundo. 

IE esflá certo de .que o Tribunal continuruná a odeclaTar-s.e incompetente para 
ass:il!n •fazer, ;porque a -c-onstituição Jh'o ved·a.; é ao ·Congresso Na.ciQna!l, que a:ht 
está .reunido, que cabe cumpr1r o seu dever. 

As ~randes ra·zões, os grandes :argumentos, as a.Uegações s~eras feitas con_ 
tra a decl"etação do e-staJdo ue sitio, e •a sua incorülttitucil}na!'ida:de, tudo i-sto s·eja 

. aL!egado •pea-ailte o iPoder corupetente, e -a este .cumpre ver-ificar a sua procedenc!a. 
'Se' ·o não lf.izer, ·coruo lhe curnp•re, n-em por li-sso resulta para .nót; outros motiovo 

de .com:petencia para o .caso s uj ei to. 
IPorta.n<to, está convenci-do, de que o Tribunal não se afastará desta doutrina, 

que é -a verdadei-na ou a unica compativel com .a íuncção d·e ju-iz•es. 
De ;prussagem, talvez não seja ocio-so ·dizer : quando se lhe pergunrta, sabi·do 

o seu voto nos ·u•Lt >mos habeas:oorp·~<s, se eT•rtende que o actua.t estado de s iti<l >foi 
constitucionalmente de<l!"etado, bem como a sua proro.gaçã<l, -a sua resposta t em 
sido •sempre esta : é j.ustamente o que não llm é poEs-ivel o•esponder, d esde qu.e .ca-
rece de competencia. par-a conhecer <la especie, isto deverá diz·er o •.Con.gr-esso quando 
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tiver üe a']J<proval-o, ou üe sU&pendeLo, ou ainda ü e chamau- a .NlSponsabilidade o 
Pode r ·Executivo, se o decrero tive-r s-id>o lim.cOill·S•tituciona,l. 

A :jjeocei!ra a!Dfh1Illaçã;o !Q.ue este Tr.Lb1153JI t em !feit-o mas sua.s decieões é esta: 
que, mão -ob.stanrt:e o estado de sitilo, pôde intervir pana conhecer das suas med-idas, 
para verifica!l'~e. na s ua oq'\l•alidade, sé no seu modo, ou na sua .extensão, ellas 
estão denúro dos t ermos da C onstit uição. 

Este direito üo Tribuna l, e ope-lo mesmo joá exercido duran<te -o actual estado 
de sitio , é oi ncon testave! : qu•er par·a verificrur se os üeten:to.s pelo ·sitio estão nos 
Jogares marcados ·pela Gonstit'llição; quer •para resa!var a detenção aos· que têm 
immunid.ades tParlam·entares, - desde q:ue estas se não poüem incluir 'Ila suBpen-
são (])as garantias oons·tituci·on•aes . 

El ainda na su·a u ltima se&ão, .fõra esta a razão que teve o Triobunal para, 
a langando o circu'lo dessas immounidad·es, inclüir .n.elle o d i.reito do Senador, ou 
do Deputado, para fazer pu'b.licrur onde ~he convier, as suas palavras e 03 seUB 
discursos. 

Está, ·porta,nto, assentada e con-hecida a doutrina do T l'ibuna l; é dever seu 
,. manteLa, e n fuo s e afastrur della. 

IDir-s·e-lha, e o di,sse, com a autorid·ade que l·he assis•te, o impetrante : ma s 
convém que conheç.~~;es d o presente habeas-corpus, justamentE: porque tro<ta.se de 
uma me dida que excede a& autorisadas p ela Constituição, qual a de co·rurctaJr a 
Jibe1·dade üo •pP.nsmneu to; ou, por outra, qual a de cons-ervar oparte de to<ia a im-
pren~>a desta üar>ital sob a censuJ·a. 

Elsta med•ida, insil;te o illustre impetrante, não ootá ent!'e aquellas autori-
sa<ias no ·art. 80 § 2•, e , por cons"?.guinte, é caso doe ser imveúredo, por aq>Ue!les 
que se vêm privados {la liberdade da imvrensa, o :remooio constitucional üo ha. 
beas-co•·tJu-s . 

.Antes d·e tudo, o .pedido não parece nos devidos ·termos. 
<CDrur-fSe-h•a o habeas..JC<J1'p WS., diz •a Gonsti-tuição no a.r.t. 72, § .22, a o ·indi-

vidu·o, q ue soffrer ou se achar em imminaq:te perigo d e sof.frer, violencia o u 
coacç;ão, :por .i!'l·egalida.de ou• abuso ,de !POder». 

\Quem é o indtv:d•uo no momento? E' o jornalis ta, é o ükeotor, é o compo-
sitor, ,é o tyvographo, oé o vend•e·dor do :jornal? Entfuo, se não tra ta do individuo , 
- A ou ,B -, m·ns de uma classe inte~11a. 

Conse.guintemente, se assim é, o ·que se pr.etende é crear mais ·uma imm'llni· 
dade, •i·sto é, pelo ,JbGJbeas- ciJ111)>Us, soe declare q:ue nenhum .delles a dizer, menhurn 
jonnaUsta, ni!Ul•hum compositor, nerun= ltypo-grrup:ho, nenhUJIIJ. vendedo<r de jo11111rul', 
pôde ser .preso durante o ·esrado üe sitio . :lã não é um pedido de habeas-corpUB 
em faV>Or de tndi'Viduo q ue s·e d.iz coa.gü.do; não; é um · J•a•bens.,;orp1(,8 ln.siJit·u'Íindo 
uma nova ~manunidade. 

Q u em fô.r jornalista, q uem fô.rr.edactor, quem fôr compositor, ou de outro 
modo •pertencente ã im1prensa, nã'O r>O'derá ser preso durante o estado de sit io . .• 

E' vossivel, odoeclar·ado o est ado de sitio num-a localidade qualquer, consi{lerar 
desde logo, c omo is~ntos delle, to·dos os •indiv'duos pertencente.~ a uma classe, 
quand() nesta .possam [justamente ·existir •indivíduos visrudos pela decr.etaçfuo d o 
TI1'e.SmO Si'tio? 

Certo, o T l!'ibunal não a dmi ttil'á um >tal pedido . J á ·aq·ui ped~·am hnbeas-corp1~s 
aJguna dos mesm os jor.na1istas, e um d·el•l>es a>Ieg>ára mesmo t er sido preso po·r 
ter escripto da do rurügo . Mas, o 'T.ribuna l, quasi por unanimidade, declarou •(]ue, 
durante o esta dia ·de sitio, não podia conhecer dos motivos da prisão. 

>O con:trario seria lim.itar •a ·21cção do [>r.asWente da :R•ep•Uib:Iioa, o q u a l tem 
d•Lreito de ·deter a quem q•ue.r que ·em tenda const>ituir um el>emento opertwrbador d-a 
s·aguran ça '[ltvblica, nas circumstanoias, e sem o d·ever de dar ao Judidario as 
razões OU 'CX'p-l·ÍCaÇÕCS par que ;pr·OIC'edêra . 

A conseq.u encia primoei,ra do estado de sitio é precis amente esta. 
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Na ap:nião doo constituch:mal.:Gtas, ·referente ás medidas extraordinarns de 
manutenção da ordem publica, doâ.-se esta gra:d'ãção crescente: 1<>, a &uspensãv 
do 714J>beaa-corp1t.S (.a m •enos comp·vehensiva) ; 2•, o ·estado de sitio, que comp·re-
hende aquelLa e outras :med-idas; -3·•, a lei :mar:cja!J, em ICIUe desapparece a ordem 
n·orm.al. das leis, e impera a •f·orça, come unica auto.ridade·. E' a -anti,g•a fó.rnnula 
rom·ana : .ain~er <W·ma S<l!ent l eges» . 

.Slil"ll'e b•yopothese do segundo caso ; e, conseg.úinteme.nte,. o Tribuna l precisa 
ajusta:r_se á sua n orma, qual se .acha .na Constituição. 

!Não n ega-ria, em 'OUtras circu.mstancias, seu :voto em favor da ·l~berdade <la 
Jm,prenEta . 

IMa.s, dado o -estado de sitio, inão lhe tê li:Oito CO'nced:er o loabeas-.oonpus a indi-
vidues, só porque e'Hes pertencem a este ·ou aquelle mistér, ou invocam o exer-
cic\o desta ou d!a.qu·eHa Hberdade; :podendo mesmo succeder que o Pod·er !Pub-lico, 
ao decretar o si tio, -tivéra •em mente a ·dtetenção ae· taes e taes ind'ividuos, ;perten_ 
oentee á classe em questão, justa.mente segundo o seUJ juizo, os mais comprc-
mettedo.r·es da m'<iem publi.ca ... 

'Ora; outro não é ·o fim do a:>resente lw.beas- con·pus- senão o de torJ:~ar todo 
.pessoal da imprensa i-sento da acção do J>od-er Execu<tivo durante o esta-do de 
s i·tio. Como tindhrJ-duo, teria op·r,aze.r 5m;menso de vêLo assim a--eint ·egra;do na de 
exprimir o pensrumento; mas, como juiz, -tendo de ficaa- -dentro dos textoo da 
Constituição, não vê como o Tribunal possa excluil-o da possibilidade de detenção 
d uramte o estrudo d e sLtio. · 

E , seja .Ji<:i;to ·accrescentar: mesmo f'óra tdo esta-do de sitio, seria CaJSO nove a 
~olver ; porq-ue até aqui o "l'ribunal só tem dado habeas- corp1t.S a. ·individuas que 
allegrum uma. violencia ou coacção opes&ooal ; e , jámais f izera-v, em favor de uma 
cla.s•se in tei·ra. 

Eis a.qul uma parte ·das razões :por que J.arrnenta d·evér·as .ter a necessi-dade 
&e negar seu voto ao ha.be;asrcorpus pedi-do; ,e fal -o, conV'enoi·do de que está ao 
lado da /boa causa, que o Tri·bunal <tambem d·eve manter . 

. OonNnurunodo, diz que pod•i·a talv>ez d eixar de ocou.pa·r -se doo tdispQsitivos do 
art. 80 e prurag.ra;phos 1• e 2• da Constituição, -invocados pelo impetr-ante. 

O 'a:rt. -80 da Constituição, que -é cópi-a do pr·ojecto, elrubo.ra:do p·elo eminente 
!mpetran<te, r-éz·a: «Poder _se-:ha decla;rar etn esta:do de sitio •q,ualqner :parte do 
territorio da 'União ... ; e não se .achan-do reunido o •Congresso, e cOIITendo a. 
Patria imrninente periJg-o, 'e:xoer.cerá .essa attrilbuição -o !Poder .Ex·ecutiv.o, etc., etc. 
<tiEste, .p-orém, durant e o estado de .sitio, ;restningir-t;:e-tha NAS MEDIDAs DE RE-
PRESSÃO coNTRA AS PESSÕAS, a ·impoor: 1", a detenção em lagar não -destinado aos 
ré~ o o crimes {!Ornmun;;; 2•, o àe.';tcrr.o ·pa.r.a. ou t ros ~~itios do teNitú•rio n'L 
ci:()nal. » 

E' em :torne -destas duas m·edi·das, que 1Se tprocura argumente vara o :presente 
habecw co•·rms; ·a ·d·iz·er, que 'Os 'i!n·div1duos dJa jm,p,r.ensa 11Jêm ·dire1to a ~te reme-
dia, ou de nã:o serem presos pdo facto tde us·a rem da liobel'd':l!de da im-pnmsa, 
visto a. .cen ura desta mã.o cO!lstar do tpM·a,grapho 12" do c~-ado art. 80 da :CO'Ilsti-
tui·çã·o . 

A ques<tão não €Stlá po.sta nos dev-id-os termos. INã:o 11'a habeas-cor(JJ'Us para a. 
-liberc1a<:le doe im,p.ren•sa ou qu alquer outl'a; o habeas- co1"1JW8 é sempr.e para o in'Cl:i-
viduo que se diz coa.g-i:do fora d os casos da lei: Portanto, a questão é a d-e saber 
se os individ'lios da .ibnprens·a po.dem ser .presos tdu~-ante ·O •estwdo de s·i;tio :quando, 
por seus actos ou esca-iptos, o P ·oder :Executi-vo a\3s-~ .entenda em bem da ord~m 
:publi:ca . .Si p-odem sel-o; não colhe a allegação -de que a. im.prens·a se acha de. 
bai-xo d.a censuma contra a 'Constituição ; si não pod~em, en;tão ser·á ;p·reciso r~

conheoer..J.hes •u,ma 'immuntd-a-de, :não op.revista na ·Constitu!ição. Seg1undo ,esta, 
o !Poder tEx:ecuti'Vo póde deter qua:e&quer imd-Lv·iduQs, que ;não ten'ha:m âmmuni-
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da.de.s .cOIIl&tdrt:ucionae.s, sem ter a 1rueceooidade <lie dar outl"'S motilvos da detençiLo, 
.senão que age 001 v ia·tude do esta<! o <!e sitio. 

!Mias, em a;na,ly,se 1ittera'l do dhspo.sttivo co•ns·tituciona.l, que é que se oê no 
mesmo? Que o ,Presi<l·enbe <la R epublioa sô p6de us·ar <!estas .duas medi<las :p,a Te.-
.J?r.essão C()ntra as pessoas: ·a detençã;o, ou o de-sterro para outro si ti<> .no terri-
torio n a:cionaol. 

O que que r dizer, - oq,ue, além <!es tas dua,s medidas, 0 Poresidente nada ,põd·e 
oNienar na 'T'epre.Bsão contra as pess.oas, dilto ê : não pód·e sll!jeital-as a process<>s " 
de occas:ão ou a outros vexames .policiaes; não pôde ilnpôr_lhes pena de especie 
alg.uma; n ão ,póde destenraJ-as pa'!"a f'6ora do pa;iz, etc . Mas, conclui.r destas llmi-
tações que tambem não :Pôde deter a nenihum individuo, pela all~ação de q u e o 
seu jornal, \Sie acha so.b a censu l'a, seria m·a·ni·festa•mente chegai á ·uma ~onolusão, 
que não testá nem na let-ra nem no espinito da Constitu•iÇã<> . Esta, apenas pro-
hibe que, na ?'ep:ressão oont11a as p<essoas, se usem ou·tras medtdas .que n ãlo as do 
prur3Jglrapho 2° do awt. 80 , e nada mais Jdo que isto . 

Su;pponlha...se, pol'élii, s·e d·ava o habeas-oo-rp11,3 para .proteger a Hberda,de da 
imprensa ; ·e •crue, não .o.bstante, o ·PT.es·id·ente, tenha necessidade de .prende.p taes e 
taes j:rudividuos, por entender que &ua .prisão ê neoessrul'ia ·á ordem .publica .. . 

IPodia o T.ribunal d·ar-llihes uma. <>Niem de habe=-corpus? Com que fun<la -
men.to , - se sô se tpôd·e daLa aos que têm irnmumdad~s. <>u aos que sovf:rerem 
outras medida,s, que não as do a.rt. 80, :Paragrapho 2° da constitu ição? 

Ba;sta esta sô consideração ,para vêr-se que o peilido de habea-s-corpus carece 
de .legibimo fundamento; e, .por iS'to and·rurá o ·Trilbunal ma.is uma <vez acerta-do 
ll!ã.o indo ·além da doutrina qu~ tem est abelecido. 

Se ê V•erd:ade quanto se alleg·a contra a razã.o d·e s·e-r do sitio, a outro Poder 
J.u:r.UJmbe .toma•r {!O.nheotm€1!1 to da a.!•Iegaç.ão, e cumprk rigorosamente o seu deV'er ... 

IDI1e s e a·cha reuni·dô'!>r·esentemente . 
Si paréce <leano'!'ado no oum·primento •do seu dever a respeito, com·o se argue, 

não ê ao Tni.buna.l que cumpre substituü-.o na .ta•refa. 
Ago·ra, antes de t ermina.r, vrecisa ainda l'efe.rir.se a um ponto em qu e o seu 

illustl'le coUeg.a, o Sr. MoinistTo P ·edro .Lessa, tem ·aqui insistido, na mdaigação 
do C!IISo Mi.Jl!ig-an, decffi·ido ,pela Côrte S:u.prema da America, em Oububr·o de 
18&6, e redigido e IPOSto nos ts'!lus annaes em 186'7. 

Em 18·63 foi votada pêlo Congre-sso uma lei a·utor.isamdo o .P.res·idente da Re-
pu·blioca a dedlarar .suspenso o habeas-cOf'J)UIJ (i-sto ê , o privHe.gJo do hab eas-iODrpUS 
e não o habea.s"cotrpw e m .!;i), onlde jul·gasse conven.i"Em>te, e.m qualquer parte dos 
Estados Uni'dos . 

O P.res·i>d>ente, por uma .proclamaçã.o, d'êcl.arou i<rumeddata·mente ·suspenso o 
p,rivilegio do lw.b•eaa-co~'P~OS em diff.erentes E stados, inclusive o de Indiama, onde 
níi:o h aVlia .g;uerra . 

Não se limirbáta o 'Pres:dente a deciarar sômente suspenso o pvivHeg-io do 
habeas.oorpws; fez, c<:imo F loriano PeL"<oto taJJIIJbem .fizera aqui; a,ut<>risou 'igual-
mente a creaçã'O de cC>mmissões miJ.itares pa.ra ã·ulgar os detent<>s. 

Mil'ldgan ena um c idadão, q.ue 1havLa. 20 •a.nnos resid'ia l!la Indiana, fóra do 
theatro <la guenra civil; foi preso em sua calela, trazido .para o theatro da luta, 
processado e condemnooo á m<>rte por uma comm·issão IIliÍ..litar. 

Mas, como a &entença não fosse logo ex·ecutada, elle dtrigiu uma .petiçã<> á 
Côrte F·edoeral do Ci·rcudt<> do mesmo Esta<lo d·e Iniliana:;· allegando que, sendo 
simples cid.rudão, e tendo sido preso fóra do theatro d•a. }uta, i!lào podia ser tp'l"'-
cessado p'Or uma com;mi·ssão miJ.ita.r; e q·tie, se crim<e tinha, devia ser lev·ado aos 
tribunrues ordinamos, q:ue nunca d·CO:x·araJin d·e funécionwr no Esrtado de Indiana. 

A Cõrte d ividiu-se ; ~ por 1sto, nio se tendo tornado deci~>ã;o a res,peitQ, :fod 
o caso certific.ado á Sup.11ema Côrte, conforme a Hnguagem processu al au; 
adaptada. · 



Ôirtí.ficad·o ti ·cil.só perante a Suprema Cõrte, fôra ahi ddscutido, v.otad.o e 
concedido o habea.s-co?·pu~, sob o fundamento, de que o acto do Congresso, sus_ 
pendendo o pri•vHegoio do habeas-eo1·pus, ou au-torizando o Pre'Siid•Emte .a fazel-'0, 
não envolvia o di·reito de crea.r comm·ÍISBões llllilitares, e, portanto, I!Lullo era 0 p.ro_ 
ceSB'o, feito por taes comm<i<>sões . 

A ISUJprem-a Oôrte, na sua decisão, ,que é longu•: ss1ma, d·iscutir-a na sua 1• 
pa·rte a -questão da competenci-a da Côrte de Circuito, concluindo pe1a compe-
tencia da mesma; e, por conseguinte, Julgou el!a ;propria do feito ' q ue .reCiebêTa 
por certidfuo; bem accentuando. na sua d-ecisã-o o seg.winte : _· 

"'·Com1prehende-se, dis·se a Cfute, que a lei ma-rcial dom-ine no theatro da 
luta; mas, num Estado vizinho, onde não havia luta, ser ruh<L um cidadão :pl'OOO e 
s·ujeito a· um conselho de guerra, e por este condemna.do; é causa que o Pres·i-
dente nã-o pod·ia ~rutorisar, l!lem o .pro-prio Congresso pod·ia fazern .; reconhecendo, 
aliás, a Côrte que -o ·Congresso tal não havia feito no caso s•uJeito. 

Pa.r-a d&r -uma S'iJinile doote, im·agline-se que o Presid·ente da Re,publica, que 
aca.ba de prorogar o oestado de s·itio, ordenasse que os -cidadãos detidos fossem 
sujeitos a uma .co.mmissão militar. 

Que succed•eria? !Certo, este Tribunal -tamb'em os am.par1a com o remedio 
do habeas.-cocy-us aqu·i, do m•esmo modo que fez a -S-uprema Côrte na .A.rnerica. 

,MJas, o que se não vê é em que a d€c·isã6 -desta possa apoia.r o voto do s·eu 
illus-tr€ col!ega na espec·ie . . . 

Pelo seu voto, este M'firma que .pôde julgar da const:1ucionaHdad~ d.;, sitio, 
isto é, pôd-e veri-fácar s·e eUe podi·a ou não se:r d•ecretado pelo ·President€ da Repu-
b.Hca; ;porque, se~undo .S. Ex., no caso IM-iHigan, a Gôrte S·Uiprema, por cinco 
votos contria •Q•Uoat!'O, assim o fizera affkmando que o prop1<o Congresso não po-
dia suspender ·o IKtb 61aB-corp'IU! em outros Estados que nã-o Olllde se dav-a a gueirra. 

· Affir.ma ·S. 1Ex., que na decisão marcada não se -encontra semel·hante cons<i-
d·erando ·ou d-ispositivo qualn,to ao direito d€ suspender o habea~-corp~ts, ma·s, 
tãõ sómente quanto · ao d·i<re'i t-o de s-u.bmette.r cidadãos a commi-ssões militares, ·aliás 
niLo autorisada.s pela lei do Congresso' ; o que é cousa <diversa. ü Congl!'esso 
não o fez; fi'!<lizmente, •por honra d'O Legli.slativo, elle não autor i\O•ou semelhantes 
commissões, ·disse ·a ·Côrte . 

E' verdade que o seu coLlega tira a,rgum-ent o d-o trêcho <te um !i·vro de Wil-
lou~hlby, "'ela·tivo •á decisã!o (lo ca:so Íll!li1Li<gan, que rez-a assim: Five o f the jws-
tioes ot the .Supr, C'owrt. -hekl that O.ong1·ess w·c•s witl•o~nt the c011tsUtnbUowal wu.-
thorUy to sruspend or autlio'!'i:Jle the Sti>Spensi<m of the w~·vt ot h. co1·pt'-S anel pro-
vicl"l <nm4i aary oom!mti.ssions in Sta,~es outsicle th,e sp lue1·e -ar! ,aotiv•e m,W,it·an-y opfJ-
?•ations and with tl•e·itr cou1·ts open .. . » 

·Neste trecho, €ntende o S·r. Minis<Dro ;ped<ro L essa, que a Côrte decla.ro.u que 
" COIIlgresso não tinha competencia -ou autorid·a•de <par-a su»p·ender o estad-o de 
sitio nos Esba.dos onde nã-o houvesse .g.werra. E' um engano ; S. Ex., lendo o 
trecho com a d·evida attenção, VJerificará que está equivocado. A phrase ing!€za 
está recri-pta de modo a não admittir senão u.m p ensamento, a diz-er, «não poder 
o COIIlgu-esso ou o 'Presi!d·ente crear commdssões mU'i t ares <em · virtude do acto sus-
pendendo o l~abeas-oorp-us. E' o que -se acha em dito trecho; e nada ma.is. 

E, note--se : na Jll'Opria decisã-o não h a 9emelh-ante trec.ho, nem ·phras·e analoga. 
·nada esta ex•p!icação em :attenção a-o s·eu iJl.ustre coUega, conclue dizend-o que 

Já ·d·eu u'azões !bas-tantes pal!'a l!lão conced-er o h:ab·eas-oorpus impetrado. E' seu 
voto. 

0 'SR. MINISTRO PEDRO LESSA .(?'elator) - Imitai'id·o O seu col!ega, o Sr. Mi_ 
nL~tro Amaro Cavalcanti, que começou d·izendo que, sendo em geral favoravel ao 
habeas-corpus, sentia, n<este caso, s .e.r contrario ao paciente, .pede licença <para di-
zer o contra-rio; que, sendo, em geTal, muito •rigoroso qual!ldo se trata de habews-
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oo!·pus, tem a sa.tisfaçãlo, aJ.es•te ca.so, de votar por sua concessão, por s~ tratar 
de cidadãos .innocente.s. 

Vê diante de si ,iJn(}iv·id·uos sobre o.s quaes não pesa a mén<lll' .imputação de 
haver üeJi.nq·uido, d e S"Orte que, a lei, a,pplica!da ao caso, determina.r1á a conce5são 
do habaas-ooo-pt~s, mesmo ·vo;r 18. Ex., cujo ~·igor , quamdo se tra.ta de det1nquentes, 
o Tribunal co11heae . 

O Sr. iM:inilstro Procur·ador •Gera·! começou d!ioondo que o imlpetrante do ha-
beas-o01'1J'l./!8 não suooi:tou a questão ·de saber se é ou não con.,titucional o de-
creto do sitio. 

Pelo contrario, o S.r. Senador Ruy Brur·bosa, com a ,profici.encia com •que 
sempr.e discute e;tas questões, na petição tratou da iJncolllStitucionaJidade do de _ 
oreto de um modo q,ue parece ine.;.,p.ondivel. (Lê um ttreoho da petição). 

Acha que não e pôde ser mais claro; a questão de •inconstitucionalidade da 
prorogação do sitio ali está disC'Utida üe modo cl8JI'issimo. 

"Se o Cong;resso é o competente ·pa.ra decretar o sitio , e sô na ausenci•a deste 
o p6d·e fazer o Executivo, como se had.e perm;ttir que ·o Plresident e da Rep·u-
blica, uns d·ias antes do Ccmgres-so reunir-se, .podesse decretar o sitio ? 

Vê-se, tpois, que -o impetran te, S:r. Ruy Bar•bosa, en tre. 'Outrrus allegações no 
trecho citad'O, ·de uma .preci<Soào admirave.i, discutiu exacta.mente a questão da in-
constitucionalidade da .IJ'l"' rogação do s·itio. 

-o Sr. Ministro Procurador GeraL citou ;um·a ·passagem de Alcorta, que não 
lhe é d·esconhecida. 

A.lc9rta, no trecho lido, suscita a ·questão de saber si dura111te o estado de 
sitio se s uspende. a liberdade da impren<sa. 

Dep'ois d·e mostrar que ha grande diverge ncia entr.e os co.ns.UtucionaNstas, 
entende Alcorta que na AT.gent.ina, d.e facto, §e sus.poode a ll•ber·dad·e, ou o E xe-
cutivo tem o dLr·eito d.e censura . 

E' uma opinião que esse escrip to.r s ustenta; mas, ~ssa opinião será suste.nta-
vel diante do nosso direito? 

Eis a questão. 
O sn·. Ministl'O Ama:ro Cavalcalllti a;rgumenta contra a con cessão da Od'dem, 

porque não se .p6d·e conced·er habe.as-C01'11nt.B a .uma class·e . 
.&bsolutamente .não se cogita de 1w.Lbe.a& .. oO!·pt•s a 1vrna. alasse; trata-s.e de 

habeas-oo?·pus a indi,~id uOi; •CJ:Ue qu·erem praticar certos a.ctos, e que o não po-
dem. fazi'>r 

Tem-se concedido ]~abeJaS-OOrpt~ a Con selhos ·Muni·cipaes, a Cam!lll'aS M'llni-
c>paes, á Ass.embléa do E'e:taclo do. Rio, .etc . 

Se, q uando se trata -de intentar uma acção oriminul, se quando s·e dá de-
nW!liCia ou queixa. contra i:ndividu.os, como no caso do art. 1119 do •C<ldigo, nã!o é 
nece.ssario dar aJ.Om es d•e indtviduos, cÕmo é que, quand'O se •trata de uma petição 
d·e habeas-oor11Us h a de se desejar m•ruis ? 

Habects- ao·rpus .para directo res, revisor·es, e outros empregados nos jornaes, 
é o que se pede . 

.Se a ~ei, quando se tlTata de processo indivd·dual, quando se trata de t<>lher 
a liberdade, de metter na cadeia, se, 111este caso, a lei se contenta c-om signaes 
ca.!'acter:sticos do individuo não eJOI.ge q.ue se decla;re o s·eu nome, porque é que 
se ha de exig1r, qua.ndc s t> trata de hy>p'othese da concessão d-e hab6cts-oo1·pus, se- • 
melhante formalidade? 

tD.ev·e-se intel'pr.etar a lei de-ste modo? Abs-olu•tamente não . 
pretar de accocdo com os p.rinci.pios 'Penaes. 

Qual a à·ei que d-iz q·ue pa'ra conced·er habeas-oo~-pus é ·preciso 

Deve-se inter-

'V'ir o nom.e do 

IJaciente? 
Nã0 quer tomar mais tempo a.o T1ibun.a!, m as insiste em affinmar que não 
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Se :PÓ<Íe li.egJS;r o h aueas-corpus, .po.rq<Ue não se deol.au-a-rrun os nomes dos pa-
cientes, e concl-ue decla.r-ando qllle concede a wdem de h abeas-czyrpus. 

O SR . -MINISTRo GuLMARÃES NATAL - <l.iz q·ue, .por motivos que já deu em 
out ra occasião, rec:J.nhece nul.lo o <l.ecreto <!e estado de sitio, mas não póde 
con~eder a ordem impetrada .por falta de individu rulização. 

0 SR . MINISTRO SEBASTIÃO LACERDA - {)bS.erva que o oaso em debate não 
é i!de'nt-Lco ao que .fc.n. 'invocad"J pel-o 1S·r . Ministro Procura dor Geral da Repub'lica, 
e dec-idido na sess·ão precedente. 

'DrataJv·a-.se então de h~tbeas-co•-pus l:.imitado, p.or swa. natUJreza, ãs immuni-
dades prurlamentrures, das q.u.a.es, seg-undo entendeu o T.rihunaJ, -res.uHa o direito 
de !(mb<licid.ade sobre o.s d'iscursos dos senadores 'JIU d -eputados federaes. 

H oje -é mist-ér apreciar razões diversas em que o impetrante baseia o seu 
pedido. 

;Quan do se disoutiu o h~b.eas-co1-pus solicitado .para os ~·ep.resentantes dos 
Poderes Executivo e Le;gislat'rvo d~ Ceamâ., s. Ex. oombMeu a doutri'n-a de 
q,ue, em se tratando do ex-ercido da 'IJ'rovidenci.a do a.rt. so do Estatuto de 24 
de IF'evereilro, é vedado ao Poder J-udwiario dntervi-r aind·a q<U~ se re.B.Jlize a v1o-
lação <l-e d!keitos indiv-iduaes. 

Faz vêr que neste caso a q-uestã"J deixa de ser essenc1,almen·te poJitica, p O<r-
q<U.anto é funcção judicdal .restabelecer os direit os desrespeitados. 

Desta 1iheoria constitucional não se afast<m o Tribunal quando concedeu 
na s'essão immediata, uma o<rd•em ele J>abews-co1"P1l.S a · de p·utado estadoal, pres~ 
em consequencia do estado de sitio, medida po!it wa como é a inter-venção. 

O.ra, n o caso concreto, estã provado 'q ue o Governo da Republica prorogou, 
por -Decreto de 25 ele Ab.til IUJtimo, o esta.d•o de si-tio atê 30 d.e Ou·tu,b-ro, exce-
dendo ass:im o per~odo da sessão -legislativa orclinar-ia, exorbitando das facul-
d-ad>es QIUe u-he :foo·a.m con-rer"idas, usu rporu f.uncção que laJC· Co~ngu·esso Nacional 
tnoumbe .p.recdsamente desempenhar, ,;Jrat icOtu um aoto -n-uLlo por in-constituci·~ 

na l, e, con seg.u:intemente, dlevem ser am.parad~s p·ela J u stiça iNaciona•l os C.i-
reLt·os dos pacien-tes suj eitos co.mo le6tes se acham a u m cons-t•rangum-ento Hlegrul. 

·P-or est e fu.nd·ame-nto concede a ·9rdem. 

•O S R. -MINISTRO EN!lJAs GALVÃo - vê que estã a expirar a hora ·re·gi-
menba;J. dos tr.abalhos; ess·a ci-rcumstanda junta ã de sentir-se .fatigado por 
mal. .repara do, a'incla, na ema -saude, aconselihar-.Jhe-hia o commodo de ouvk só-
men te os deba·t es, limita:nCLo-se a dar o seu v-c·t9 opportunamen te, sem prece-
del~o de quruLquer j•ustJif.icativa. Não é esse o seu •habito, .po·r€.m, nem esta é a 
primei.-a 'V·ez, q u e, desp.rezando os pt,op.rios c u<idac1os e os con sel-ho.s medicos, aqui 
vem oançrur-se prura melhor serv·1r á caJUsa da justiça . Q•uancl-~ se d1so u·tiu o 
caso <la in-tervenção no Cearã e_ .na sessão im;mecliata, o das tmmun.idad·es dos 
membro.s das a.ssembléas ·po-Ji.ticas regionaes, identicamente .procedeu e foi com 
;verdadeiro constrangimento que, cedenDo a aclvertencias mais .positivas a bem da 
su-a saude, faltou ã u-ltima sessã"J, e isso m~mo por tgno.rar que nella ia dis-
cutir-;;e a extensão das immunidades C. e senadores e deputados federaes. T er.ia 
sido, então, m-ruis =a voz, mads um voto a callaborar 'na defesa da.quelle grande 
princLpio cOonllltitucional. iT<U-lg-ado sempre d·e accõrdo com a sua cosciencia, ce-
dendo unicamente a inspirações proprias, fortificada apenas pelo seu esforço, 
seu estudo, sua firmeza de caracter, com um c-esintere.sse. a:bsol-ut9, indiffe-
r ente por oomp'leto á sorte dos partidos políticos, não ·ha. -t emor de offensas, nem 
cons'W.erações outras q-ue o f·~-rcem a o -saorid'-icio do qu-e e:nte_ncle se.r o seu dever 
de m agistrado . Nunca se afasto.u desta dio-eotriz, e nesta .cadeicla, com maiores 
,·esponsa'biM-da-des q ue as de oUJtr'o-r.a, segwirá o m esmo caminho com in-teiro des-
assom-hro . 

D.ous rrnotivos 1mperiosos o 'impellem a.go.ra á d·iscussão : a. res.posta que 
deve ao 1<11ustre Mi-nistro Dr . Pedu-o Lessa, quando se -refe'l"'i.<U á. .sua argumen-



- 615-. 

tação no caso do Cear.á e no doas imm.unida:des aos r epresentantes estadoaes d·U-
rante o sitio. 

Ou·tr.o moti.Yo, o princiJ}M, é orec'>rd·a r •ao Tr'ibuna.l q'lle a qu·estão capital que 
se l-evanta nes·te ha.beas- cot':lJUS já foi tratada na discussão daql\reli<~S by.potbeses 
e de algum modo concretizada a <n"ientação do Tri·bunal no accorda.m qoue como 
vot-o 'Vencedor oredigim. •S·eja-111-e p.ermittlido, porém, antes de considerar a .respeito, 
a.preci'a.r o 1iund·a.mento sugerido pelo em.inente S.r. Min istro Alillaro •Cava lcanti 
para a d·ecisão do h•abeas-carjJUB. •S. Ex. tratou essa mater.ia com a maior profiocien-
cia, .patenteou as fa:J.has·, a.s lacunas do pedi·d.o, a.ccenbuou vivamente; e com todo o 
acerto, ·que mmfida daq,uelLa na:tu.reza não póde extender-se a pessoas dozÍdetermi-
nadas, a coN-ectividades, •á classe . Não ha quem possa contesta;r a verdade juri-
dojca dessas catego:rioa.s asserções. A objecção do nobore M-inistro Dr. Pedro 
Lessa é f:ra:gH, é nenbJuana, q'l.la·ndo apope'J.La para o ·art. 79 do C.odigo do Processo 
Cr'iminM; •basta dizer Ql\loe oeste dispo~t~v.o rege as sole.mnida:d.es da queixa ou de-
nun·cia, . acto od:a for.mação da culpa, e a.quelle em qou-e se baseia o Sr. Ministro 
Amar.o Cavalcanti trata oes·pecialmente das foormaJid:ades da petição de haJbeai -
C01'1JUS . Casos judtélaes dJiv.ersos, inconfundíveis, paora cad.a um d·os q'Ua<:os o ·le-
gisla.dor ado·J}tOI\J r eg.ras pr-oprias, croou exi·g<:oncias adequadJas. Mas, em face 
elo ·prooprio arbigo 79, de q•ue s.e socco.rre o •Hr. Ministro Pe<'Lr.o L essa não seria 
admittJ.da :uana queixa ou d~nm:noia a .respeito de oujos q'll€!l'elados ou denunciadc5 
tão vagos, tão ;pooco preci;;os, fossem os caracreristicos com q.ue neste />abea.s -
corptts são mencion'<IJ<l•os C<l ·pacientes. 

Essa mesma o'bjecçã'J com q.ue o interrompe o •Sr . . Ministro Pedro Lessa 
não ameell'onta nem consegue vencer os ~aciocinios que :vem ex·p.Jora.do. 

Com effeito., o juramento l!'eli·gtoso ·exigido n.o Cod·igo do P .rocesso C1·1mina.l 
p·a:ra petição de habeas-corpus ·é req'lldsito q ue ·não tem ma.is razão de ser, ll'e-
.pug.na ao novo regimen, basta <:osse reparo para qu e .muito logicamente se en-
tenda q•ue semelhante form·aJidadoe não pód<:o gu.bsis.Hr, como .não suobsiste no .p.ro-
prio caso do art. 7·9 invocado, pana os depoimentos, para as informações su.pple-
torias, in-Utcm, para tcdos .os te:rmos judkia.es, doe qua:lque.r natureza q.ue sejam. 

IMas, a.liém d esse motivo é'e ordem superior ij1a leis modernas, actos do Go-
vern<J prov•isorio em vigor •. :ruinda substituindo o j.ur.am.ento em j•uizo .peJa. af.fill'-
rnac;ão solem'ne, ;pela promessa legal. 

Incontestave] é qrue deS·de aquoelle C odigo do ·Porocooso aUê o R<:ogojmento do 
Trib'l.ln'ail, entre as for.mrulida.des d ·a petição de habeas-corpus está a da d~aração 
do nome do paélente; quand·'l <>ccc•r r<:o esta falta, ao Pll'es·id•ente d.o ·Trib'll!na.l, .como 
em hypoth eses eguaes, i-ncumbe mandar oopprtr , antes de s.u'bmettel!' o pedi-do a 
ju.J.g1a.men to ; as~ o dispõe o Regimento act ua:l, ·reprodu z·i,ndo fudenti-co texto 
do antigo, <:le accõrdo c<>m expressos term·')S, ness-a materia, do Decreto Or-
ganico. da J .ustiça 'Federal . D.o mesano modo se pra.tica na •Cõrte de ·AppeJ.lação 
ào Dístricto, a m esma cousa m.a·ndava observrur o R ·eg-ulrunento das iRelações e 
obser'Vava-se no exttnct') Tr1bUTial Civ•iJ e Criminal. .Succede, porém, qu<:o o Hlus-
tre ·Presidente, como .mui-tas vezes su.ccede n os 'Tribounaes ccYllectivos . não fez 
este exame preliminar da vetição que s·e discute, e era natural que o dispensasse. 
attenta .a onotavel capacidade p;rofissi.onM -do impetorante, a quem. !JOr sua vez. 
nl'tüto n aturalmente, 13. .p:reoccupa.ção d.as ,graves q,ue>1tões <!.e ·direito c')nsti:tucio-
naJ que !llgütou ·nesta ;petição, tornou menos empenha.do em .m'\,nimos •CU·idad·Os pro-
cessuaes. Não ·ha •um erro, 'h a •um simples desouido, 'Uma omoissão que .em ambo.s 
'JS casos n em ocmp-romette a per·icia do j wrista, nem .autoriza desdenhar -d-o seu 
saber. 

'Su'bmett>d•a, IIlilStas con-dições, a j·u1gaanento a petição de ·habeas-corpus, duas 
tmicas soJ.uções se off.erecem ao Tri•brun a:l: ou entende po.r esse acto do P ore$1-
dent<J diSJ}ensadas .JegruLmente as .faltas , e jl\llga as qu<:ostões q.ue s·e encerram :no 
pecllido, -ou converte o juJ.gamento em dlil'igenci:a IJ)ara julgar mais tarde o d.e me-
f'iti>s. o quoe não é possivel , o que não parece regular é negar o haJbeas-cof'pus 
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pelo lfu.nà•amen.to doe a usencia de requisitos processua~s. Em dh·eito !for.mal, 
QtUando o juiz enoco.nt'l'a nuHioodes no· feito manda suJlpri·r as S'Uppriveis ou a:ri. -
nulla o processo, se i ns upprdveis ; não lhe é dada setenciar em ·processo nullo, 
jul'gar ' da prO<!edencia -do ped'ido. Prureee Q•ue ·isso :não pó de ser t a.mbem con-
testado. 

uma outr.a P'reliminar pOdiÍa su.rgir aq·ui': a tmpJ'C•pried•ade do •recutrso pa.ra 
a especie ~m questão, issp, porém, para os que ~g~ururdam ainda o conceito antigo 
do habes-oo?'p'U;s, para os que .red•uzem o espi11'ito, a aci ma dessa ins•ti'tuiçã o, a ex-
press·ão da ·locução ·l·ati'na com que <E>1J.a sur·giu 'h a centenas de a:nnos. 

iNão •es·tá nesse numero, antes entre os que vêm no texto consb>tu cional 
sobre o habeas~oo?-pus rum pro·gTesso da trazão j'llrklãca. uma .m.a:ior defesa da pm·-
son:a.lid•ade, pbysica e moral, co.mo não se entendia até 1832, ccnno se não compre-
nendeu, mesmo, com a refo>l'mla ju-dicia .riit -de 1871; o habeas-corpus como 'hoie 
ex, ste é uma .creação da Republica, do passa<lo conserva apenas o nome com que 
.figrura:va :nas antigas leis, o .mesmo q·ue succedeu ao J,U'ry, transf.orunado po1· com-
p leto, e no emtanto veio t ambem \li! remota antiguidade, sabrevivencia de nomes, 
velhas ~·orupag~ms, vocabulos de 'll·ma Ungua morta, guard·a:n<!o a essencia <J.e um 
direito n.ovo . ·Este conceit0 de habei"s-co?·pus t em firm.ado o Trt•bunal em nume-
ll'OSO·S jiulgados, nota,dam•ente, qouanto aos .membr·os do Conselho Municipal d·esta 
c'idad e, aos magis tra:àos do Estado do Am azonas •ameaçados ele .uma reforma 
local p:a.11a .b.m,lar o p~·incip-io consmtucio·na:J da incl'eqJend·enc'ia do j'lldictario, e 
a.ind•a quando se assegurou o e><er·Clicb do Vice-Presidente desse Estdo para não 
cit ar senão as ·decisões mais importantes, mais ·recenti!S .. · Funcções electivas ou 
nlãio, po!Hicas, administrativas e judiciaes, toc•as ·têm aqui encontra do ampaTo no 
habews-corp~'s. •Para .S. Ex., .portanto, 'P·ara a grande maioria do T ri'bunal, a cir-
=st anci:a. cl'e ·p~·otecção nos jm,na.lisltas 'lJOr esse meio não deixaria <'i'e encontrar 
o .seu •apoio, o •ap·oio <'!o "Dr·ib.unal em situações norm a.es. Mas, a ess·as preHmi-
inrul,es, d.e arusenc~a ·de requisitos no ·pedido e de imp:ropriedrucli! elo :recurso, sobre-
l•eva a da •Competencia para jruJgar d•a con stitucionaliÍdrude, da opportunid'ace do 
si t io a:ctuad . 

E ' O'llbro I!)Ti!nci:pio O.e ~Hrei•to processual que o juiz antes do mais deve cer-
tificar-se da extensão da sua j.u.l'isddqção, a esta materia Só prefere .a suspeição 
do magistrruà·o ilm se:gudà'a o que ~·espeita a legitimidade da pa:rte á pendenda 
processual e, .finalmente. 'ás f.ormrulidades , á documentação essendal do peC.ido. 
A'bril'á aqu~ um paren<thes·is pa~·a a·esponder ao seu 'iJ<h1sti'e c~!lega D.r. Guima-
r ães Na:tal que não •se póde contrave:Dte!r Ui!ste processo, negar jállnoais a compe-
tencÍia do Presiclent" da Rer)uhlica para decret rur o sitio; cTeclara:C!amente a Con-
stit uição o inv·este d-esse P0d·e·r a inda que em circoumstanc'ias di'Versas das qoue 
p revdo, p•ar a . o Congresso. A competencia é evide!nt€, é clrura, é insoph:is mave!. 
Outra cousa ·é d iooutiT-se a op·portunidade à o acto, esta pó'cl'e ser objecto ·de du-
vidas, de discussão, de reparo, no seio do Legislativo, pol'ém, a competencia não 
a p'óde negar ao Presidente '<la Repu.Mica 0 proprio Congu:esso. Che.ga, afinrul, ao 
coração da causa, a um dos motivos q'lle o J<Waram a entra.. no à'ebate. 

Quando discutiu a intervenção no Ceará, quanC.o se pronunciou, tambem so-
bre a prisão de !lllffi d·epu.tado estadoal no estado de sitio, ·equipa.rou, pela natllll·eza 
<pol'itíca, rumbos os actos, sustentando q.ue se tratamdo de provid'encias méramente 
poHt icas, sobre ellas n ão 'POdia o T r>bunal .projectar a sua acção. E' asserção essa 
que tem .por si a opinião de todos os constituciona,Jistas, a tradição am ertca:na . a 
jur is'Prudencia da Cõrte Sup•rema dest e pa1z, como a ttest-a.m, principalmente, 
Bryee e o .grande :co.nstituc:ionaHsta, actual P resi!d·ente da America <To Nryrte 
W •o od<low Wilson . Bem ex·pvessi·v-a, n·esse 'se:nmdo é a lição d•e S·tory. Sem d·uvida 
qrue 0 T r ibunrul fica corr'n o d'i:veito de conceituar o caso P011tico pam i!Xcl<u·iJ -o 
ou não 'do seu ex·aJIIle. E' verdrud'e, tambem que, ferido 'llm di•re\to i·nd1vidual am-
parado na Constitru·icão, o acto politic9 offensOtr desse direito não podi!rá e.scapar 
ao e:>éaJIIle do Tr'i:bunal ; surge, pOtrém, ahi o cha ma-do caso l egal, e o ·escopo do 
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T.ril1unal não pó de ser outr-:> senão judicial, e só par .a os effeitos dessa natureza . 
Actos políticos, po•rém, .g<YVerna,menta'es que não offendem !Um dli rei·to individ~al 
.garanr!do no pacto republicano, ou ·ouja offensa é ceyr.ollario q·ue emerge da .pro-
J}ria Constituição, como póde succeder na intervenção ou na declaração do sitio, 
estão, con&titucionalmente '!lxcl•uidos da critica, da .fiscaJ ização, do jwJg.amento 
do tri!Junal. Q lvabeas-corpus <é m eio idoneo para ga,rantir o Ji.v•re exercício à'os 

aderes locaes co:nt r a, al'li1trios do Governo F ederal; não póde, por.êm, ami>a-
ral-'Js se e1Jes devem cessar .muito logicamente pelo acto de intervenção, não 
competindo ao 'T,ribunal inquh~ir si é real ou não o motivo de compromettimento 
da fórma Republicana Federal ; só é j.uiz d·isso o C'Jngresso ; ou se foram sacri-
Hcadas as hnstituições ·locaes, se é ou não legitima uma das assemiJiéas que d"-
<puta.ní a :f\uncção •Jegisiatilva. 

·Do mesmo modo, no siHc· ·não · h a como garant'tr dkeitos tnd•lviduaes, su sp·en-
sos em ovir.tude delle . Para condemnar o si<tio decr etado pelo Presidente da Rc-
pubHca, ·J}ar.a suspendel-'J, como tnco:nstHrucional, inoppo.rtuno, só .ha •Um juiz na 
Constituição: ê o Congresso, ou, então, o !S·up.remo Tr1bunaJ, após, o conf.Jicto 
com o ·Executivo nesse terreno, a,IJ;ri!rá outro c'Jm o L egislativo, invadin d'o-lhe 
oste:ntosamente a f•unccão .privativa, a pretexto de julgar um ca.so judicia l, q.ue 
não tem essa feição. Se o Presi·dente decretou o sitio para vigorar d.urante a ses-
são legislativa, ·'J Cong.resso que ju•lgue a respei·to; o Jud-iciario é que não póde 
a nn•uUrur ou suspender a execução desse acto. 

•Deve .aqui uma · resposta ao Sr . Ministro Godofreclo Cu:n.ha. O Cong.resso 
tem a f.acuid<~Jd'e de a:pprova.r ou suspe:nder o &-itio, mas, não approvar os act'Js d e 
excesso d e poder .nesse período, offens1·vos de clir·ei<tos q'Ue a COnstituição, mesmo 
no estado C: e sitio, .garante; o contrario seria. o julgamento tumultuaria da res-
pc·n&abili-ãa-de .em que incorl.'esse . o Pres·>clente da Repu'blica, ·e aNebatar o Con-
gresso ao J ·uréJ:iciario as fu:ncções nQ!!'maes deste no j•uJ.gwmen<to das offem;as 
feitas con<tra a Constituição, .aos direitos individ.uaes ·que 'J s itio não :p'6de at-
tingir. 

Qiuando se pronwnciava •acerca d esses assump.tos no caso do Ceará e no 
outro a que alludiu disse que j.usto, emhcra, o reparo de não haver o presiden t e 
s·ubm·ettido préviamente ao Congresso a materia da intervenção, convoca.nG:o ex-
traardinarlamente as Cama,ras, como é d e sua attr·ilb'uição, e para sulbmetter-J01e 
Jogo, <tambem, á consieeração, o decreto d·e sitio, semelhante assumpto, todavia, 
nem por iss') poderia ser obj·ecto de j•ll'l,ga.mento. 

E tanto a.ssim s·u.stentou, ql\le essa foi a concl'Usão do seu voto venceà'or e de 
acco.rdo com eJ.la recl ig.iu o acc'Jrdam que é hoje uma sentença do Tribunal. Fica, 
assim, respondida a o·bservaçã'J fei<ta a esse voto pelo 'Sr. Ministro Ped1r.o Lessa. 

Q T ribu:na;!, portan<to, já j•ulgou contrariamente a principa-l questão deste 
habects-corpt~-B, isto ê, a ql\le cl1z •respeito á competencia jll!d•ici03:l para os casos 
méracrnente politicos. Essa ma-teria ê q'Ue cumP're p•rimeiro -decidir. Por à'emais, 
dirá que as ga.i-.antias constitucionaes .ficam suspensas no sitio declarado pelo 
Presi<dente da R·epublioa, do mesmo modo q.ue quando eman-a esta providencia do 
Congresso. 

No texto púnC'i·pal <<o art. 80 da Gonsti!t'll-ição se dispõe sob,re ·a s1ttliação 
creada pelo sitio; a invocação do a rt . 34, n. 21 .refere-s·e apenas ás causas que m'J-
tivam o sitio pelo L eg.islativo, a Invocação do art . 48 n. 15, no paragrapho 1•, 
do a·rt. &O tem por 1fim referir os motivos que au.to1'i'lam a acção isol"1da do Pre-
sidente da Repu'blica. 

•Se mais g.raves são 'Js crusos prura 0 acto pres'idencial·, como enteinder q'lle 
j~stamente nessas emergencias, não J'iq.uem suspensas as garantias c'Jnstitucio-
naes ? !Não se pó ele alca111çar bem a força pro,bante de semel'hante al'gumentação. 

Fina-lmente , no paragrapho 2• <l'o aJrt . ·80 não se cogita m.ais ql\le de res-
bricções para reP'ressão con.tra pessoa :physioa. Não õha •Nmitação ah'!, n em em 
outr.'J texto, qlllanto á pessoa m{)r.a;l . 
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O paraJgrapoho ·1mmedi<ruto, aliás, .. está a '!Ja.tentea.r que não sómein.te de rn.edida 
doe .repressão oo.ntra. ·3JS opesso-as annou a Cons.Utuição 0 iPresidenl!.e prura 0 sitio 
pois Q·ue ·neste dispositivo se talla em termos amplos nas medicla.s de e:z:cepção q:ll~ 
o P.residente houver ·tomado durante "J s'itio. 

Dirá, ;por Il'im;, que se o ·P.residerute consEl'!'Va o poder que se lhe não contesta 
de prender e desterrar, .a concessão deste lJ,abeaJS-corpus ficruria. sem eifeito. 
muito legitimamente, ·exercidas que sejam as medidas C.e repressão, ;reputadas 
legaes, contra os pacientes desse habeas-cCYrpus .. 

AU•legado c~mo f9i um constrangi.mento pelo meio proprio do habeas-cor;ms, 
conhece do ;ped!ido, . .mas o ilfldefere porque o cons.tJraJnglmento não ê illegal ; Te-
suLtaJd'o do s~tio, está pre'V'is·to na Constituição o':lmo legitimo meio de defesa do 
poder publi.co. 

EncerT"'dJa ·a, discussão e tomados os ·votos, o Sr. IPTes-idenl!.e proolama a se-
guinte decisão : N·ão passrun<h a prelinünar - de não se cooheoer o pedido, · contra 
os votos dos Srs. ~inistros God'of.reeo Ounha, Coel·ho e Ca,mvos e Pedro MiJll'ielli 

-<le me>'iti.s neg0'11-se a ordCilll impetrada, contra os v<>t9s dos Srs. Ministros 
Pedro Lessa e Sebastião de •Laoerda, que a concediam. 

AOCORD:ÃO 

I!MPETRANTE - O senador !Ruy Barbosa. 
PACIElN'rE'S - Os diTectares, redactmes, compos>tc•res, i.mop·ressores e v•ene·ed1o-

:res dos jOTn:a.es O I 'lriJpaff'CvaJl, •Oorreio .dJa Marvhã, a Epoca, A noite .e Glcweta . 

Toma -se conheoitmervto ele wma petição de « 1valbeas-co·rp1bS)), 
embora ella nãio àeolwre os nomes dos paCientes. 

O •«hoJbe(J)s-corpfJm não se l~mA!ta a livt'ar alguem de prisão 
injusta, ou garéiintir-lh ea lWre locomoção, mas se1·ve tan~bem paa·a 
proteger o amplo we~·c·ici.o lega,l da C1!Gitilvida4e moral, ain{~a q1te 
tewào por escopo uma tuncçã,o publica, admui.nistrativ•a, poUtica 
ou judiCiaria. 

A 31.b8pensão mChs ga?·antias const·btucionaes, pelo estado de 
sitio, não comp11ehervàe o «·habe(J)S-cO.r:!JIUs" . 

Q1t(}Jes são os a;otos politioos por sua nr:htwreza, e q1tk:hes .não 
o são . Estado de sitio, e intervenção nos Estados. 

A livre manifestação do pen.sa??"ento pela i<m1J11'61t8a é uma 
d'lLS garant~as cons·tituaionaes suspens.as em vbrtude do estado ele 
sU~o. 

N. 3.539 - !Na petição de fls. 3 a. 17 v. 0 impetramte senador Ruy Barbosa. 
bwoca;ndo o arM:. 3;3 da Coos-tituicão IF'ed'ffi'al, requer<}r haboos-corp1ts para os d~
r~tores, '!'eda.otores, re<Visores, co~positores, imp.ress'Jres e vended'ores c•o Jm.-
paroial> do iCorreio da ]lifanhã, d'A Epoca, <l'A Noite e d'A Clareta, jornacs 
qtUe se :estarrnpam ruasta cidade, e, geralmente todos os ou<tros d·iarios e .revistas, 
que aqllti: se imoprimem, atian de que, escucrud'os c9m esta garantia cons tiol<ucio-
na;l, se ~ imprimir e distribuir pela ciTculação ']J<Ublrl.oa. lhnremente não obstante 
o estado de sitio decretado e mruntido pelo gove.rno. 

AHega o imopet;ran.te que a razã':l de conceituar-se .como .poU.tico deteNil•i-
!na.lo acto em'M:lante .dos d<>is ou.tros ·poderes, não impede ao Su.premo Trib-unal 
p.ron'l.l·nchu· um jul•gamen<to sobre o assumpto, verificada Q•Ue seja a .ch·oum!rta.n-
cia de provir de trul a.cto <ameaça, o1lfensa, destr;uiição dos direitos de uma \)essoa, 
definiC.os em · Jei . 

A' = · II'·e&ul.taJdo dessa natru.reza., determi.namte da. intervenção j.udiciaria. 
como occor.reu !no caso em q.uestão, sustenta o ~.mpetram·te, junta-se o defeito 
d;a incon"->fli1mcionaUàa!d'e do sitio'J .pela .i.nco!Illpetencia do exooutivo d esde que 
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«foi decretado •Pelo Governo ao ex.pi-rar a ausencia do Cong,resso, pa ra ter vigor 
durante o ·prazo c,on.sti·tucional de sua · ;reu:nião. Pa,ra o .impebra.nte, aJém disS'l, 0 
si.tio com susp·ens'ão das- @arantias constitucionaes, confonne o .perlodo i-nici-rul 
do art. 8(} da Constitui(}ão, só é possível quando essa medida vem do .Jegis.la-
nvo; si a decreta o executivo, f ica .este poder co.nrtido nas •restricções do pa:ra-
grap'ho 2° do cit. a.rt. 80. A referencia f eita no final daqueHe texto, mostra se-
gundo o imp-etrante, que s6 -ao Congresso -Naci-'lnaJ deu a Consütuição os po-
d!e'I'es excepcionaes t•esu.!>tantes <:!.o estaJd\J de sd•tio . 

. AdstrLcto o E:>Wcutivo iis providencias de •Pren der e desteDrar, -nas mecidas 
de irep·ress·ão con'ÚI'a as pessoas, qruamdo é eHe quem decreta o sttio, e certo que 
est<'l .vooruhulo -'- pessoo:s - do oita<To paragrapho 2o t em n eHe rum ·cru;plo sen-
tido, - -a pessoa ·material e a j·uridica, - úlaro se tmna que, nessa especie de 
sitio, a pessoa m oral fica isenta de qurulquer repressão, conservando, co-nsequen-
t emente , em t oda a sua plenitude, a g.rand•ez-a constitucional de 'livre manif estação 
do pensamein to p ela <iJnp.rensa. 

Tal -é, em r e.sumo, a m ateria constante da exten'Sa petição de Tuabeas-cor<p'US. 
·Consi•clleramdo que, faJta a essa petição a declara,ção dos nomes dos pa-

dentes, requisito ·expresso no ant . 341, n. 1-, d-o 'Cod. do ·PJ·o-c . Crim. , a.rt. 4•6, 
let. ·a do dec . n. 848, ·de 11 . de -outubr.o ee 1-890, organko da :J-u stiça Fede r.a,J, e 
awt . 115, 1!et. a, do lReg . do .Surpremo 'I'ribunal; 

·Consi.deran'<fu, porém, que, subm ettid.a a ju~ga.mento a rpred.ita petiç:ão, não 
prevaleceu '21 ,preliminar de ordenar-se o p.reenchdmento da;q•uelJa fOII'm<a.li<~a.de , 
ou a de não conhecer-se d-a mesma p etição ; 

-Considerando que, o habeas-corp~<SJ seg>undo o -art . 72, prurag.ra.p'ho 22 , da 
Con sti tuição, não se •ld.znJ,ta, como .na legislação imperial., a H'Vra1r aJguem de 
prisão ~njusta ou grurantir-·l•he •a .liv.re locomoção, como ta.n ta s vezes tem de-
cidido este Tribu•na.l, rprotegendo por este m eio o a mplo exe·rdcio l egal -de acti-
VIida.de moratl, ainda que t endo por escopo uma •fruncção p·ub!Lca, a.dministra-
tiva, p ryJitka ou jrudici•arria , o q.ue_ •eviden te mente, não se poderia rtorna r effc-
etl.vo com .a simples -p·ro.tecç·ão judicial á entid'·ade ph ysdca, isto é, p-ara ·que o in-
civi-d:uo !não -fosse rpresc, ou se S<:l Ih<:! nã-o estO\l'vasse a .Jitbel-'d-rude de locomoção; 

CD'llsiderand-o qrue, .a suspensã') das gara.ntilas consUtucionaes não compre -
<heneendo O habeoo-cprpus, ;pGiS que esse é O .recurso constitucional, em qua-l-
quer' OCC!lSião, co:ntra a violencia -ou coacção, ·PO'l' Hlegalida de ou •abus') d'e po-
der, e em 1lal .censura, mesmo no estado de s-i·tio, inco.l1re o acto da au•tm.-idae e 
p;ub•Uca excedente ás m·edtdas de <:!Xcepção; 

Con'side·ra,nà''J, {l'UJtro1'!iirnv qru•e rpolittico p-or S·ua natu·reza, •embora o acto de 
dec-J.ara.ção · de estado d·e sitio, do mesmo .znod.o que o de intervenção :n:>s Es-
tados, f ica, com este, sujeito 'á ~up·reciação do J ,t,diciall"io .no que diz re:;tpeito ás 
provideinCli·as •governamentaes, Si of.fens ivas clle a J•gum dil'e1to individu-al qu •e o 
s·itio o.u a in<terv-e)lção não deva abramger ; 

Con'Sider-a.ndo que, ·bem c.ive rsa é a sit-uaçã<J 'Para a Jru.sti~a quando a posse 
ô :>s diJreitos reclama'da rpor a•lg.uma pessoa é alcan çrucla como eff\eito da intervenção 
on do s·itio, não sendo possivel, por exe mplo, .ao J .udiciario man te.r ou r estabe-
lecer, na :primeira -hy.pothese, o exerócio de poder·es :regionaes, cuja cessa.ção 
e conseq.uente á anter.venção, como no caso de dual-idade de g <Jverno, compro-
mettimento da .fôrma .reputblicana fed era.! ; identicamente, no sitio, si as ga-
ranti>a;s constHm.cton-aes •estã<J S•USPI'TI•S'as -por virtude dleHe; fa lhando, po-r com-
plete;, . autortdrude â justiça ;para defer'ur ao peticionani-c·, sob fund•aJnen·to de 
incD'llstirtudon al1·d.ruôe, tnconV'ellienci.a., ou falta de opportunidade d-e t a es me-
d&~as gover.namentaes, porque impO!Ii:.a:ria ~sso em dectdir, nã'l uma questão ju-
cicial mas pur.amente ;politica, no q-ue não d'iscre.pam os t ratadistas do di!l'e.ito 
constitucional .a.merica:no, -aff5r mando, a.o mesmo tempo_ · que é isso regra segura 
na ju'li•s.P'f'udenoi-a da Côrrte S up.rema; 

·Consicerand·'J, .p ortanto, •que - ao Tri!J.unal fa11<1ece competencia p ar.a. j'U'l:gax, 
sob ess-e aspect o do :ulrttmo decreto dle estado de -sitio, nã-o se lhe -podendo op-



-620-

por, mesmo, VJClO til iillconstituciona,J.idade por incompetencia do ExeCutivo, des-
de q•ue esse cecreto f01 ex.pedido na ausenci.a do Congresso, e, em. todo caso, a 
este é que incumbe a annullação <To acto, exer<:end? a att1ribuição, que ~he é pri-
vaJt-iVa, de suspender o si-tio decretado pelo Pre !dente da Repuiblica; 

·Considel'3.ndo qrue, na:da existe na Constituição qrue autc.rize eu•ppor-se que 
sómente com o estado ee sitio decretado peJ.0 ·C?ngresso ficam suspensas as 
garantias cons-titucionaes, nãQ terão e,g:uaes effeitos o eecreto do ·Executivo, 
M:mHa!do este, como se pretende em t a l hy•pothese, âs medidas de rep•ressã~ do 
pa;J:agrapbo 2° do >rurt. ·80, pois q ue, •Como se •deprehe-nde do ;per!od-o -inicial do 
art . . so, a suspensão das .garantoias constitucionaes é sempre uma co·nsequencia 
cl'o esta;do de s'itia . 

A'hi · se declara, pm uma fôrma geJ.•a!, em que consiste o estado de sitio, . e 
em seg-uida, e referem as causas justifdcaJti<vas desse aoto pelo Congresso ;por-

que, em regra, a este compete a'<l!Uella attrbbuição. 
No IParagra.pho immeddato, confere-se a mesma oa ttrbbuição ao poder exe-

cutivo, oa.inda que am situações exoepcionaes, «não se acha.ndo ~reunido o Oon-
gresso e co.rreni'.o a Patria i.mminente per-igo" . 

·No parag'!'rupho ,2o, estabeleoe-se a norma de condructa. d'o mesmo poder, 
nas medidas de Tepressão contra as pessoas, «durante o est(I;(Lo de sitio,, r es•a 
o t exto, sem a!l-usão a.lg1uma a o decreto presidencial., isto é, de mod.o gerai, 
comprehe11fiivo de ambas as byp-otheses ; ali·âs, entend:er-Se•j•a que no &i-tio -de-
et·eta.do cp•elo Cong1•esso são possiveis contra .pessoas outras m edidas d e ~re
pressão que não sómente a des. e paragrap'ho 2o. 

Do me<>mo modo pelo paragrapho 3o, o Presi-dente da Repu:blica, nã? sõ-
mente cocoo executor do acto proprio, mas tambem, do decreto legislativo, estâ 
obt~igado , «·logo que se .reunir o C<>ng.resso a l!'elatar, m·Oitirvand'o-as, as m.ed·ióas 
e e exoopção que houverem sido tomadas». 

Em rtexto â pante, em ;para·grapho distiillcto, não componente ou complemen-
t a r do anter-ior, nem a e lle Slllboo."di;nado, mas s~m â d-isposiçã-o p.rincipa! do aq·-
tLgo 80, é q ue f.igm·am as restricções do par.a;gra;pho 2°. 

Não procederJa assim o •l·egisJ.!l)doJ· •constituinte se IJ)Il'etend'esse q ua;J.ifiicar 
distinctamente o sitio decretado ;pelo Chefe d.a Un1ãQ . 

A invocação ·no .fina.! co a.rt. 80 ao art . 34 ·n. 21, é clan que t em ,pc.r fim 
remetter, para maior clareza, as att ribuições do legislativo no que entende com 
o s iti'() por acto delle ou do Executivo, 1par.a ap.pr:>vação ou suspensão, n este 
v:Uiill1o caso ; com identico 'intuito., o paragrapho lo do art . 80 r e.porta -se ao 
n . 48 e, por sua vez, a ~referencia neste · ao art. 80, sem discriminação d e qual-
quer de seus paragJrapbos, conven-ce ce qrue o sitio não tem m ais de um con-
ce.ito. 

!Nem se com·prehende que assim fosse, ou d ·e mads 1oestr ictos effe,tos 0 de-
creto do Executivo , quando j-ust a mente este age em emergencia muito mais sé-
rias que o Le,"islativo, ist:> é, q.uando a comm-oção in•testina é g•>·ave, quando a 
P ab.r·ia co1·re im·Tillinente 1Je·>•igo. 

Com identicos Taciocin ios e distincções, o'hegar-oo-ia a Slllstenta.r que a de-
claração immediata ca g.uerra p elo Presidente d a Republica nos casos de in-
vasão ou a;ggressão estrange1ra, ex-vi do n. 8 do -a.rt. 48, tnão produz os mes-
mos effeitos que a declaração de guerra, por elle, ainda quando autoll.'izado 
pelo ·congresso, no caso de n ão ter Jogar <J•u mal!ograr-se o recUJl'so do arbi-
tramento : com o mes mo c r i•terio, -limitados seniam. tambean os effeitos c~ a de-
cretaçã-o do sitiei peb PreSidente da ·Republica no .caso de aggressão estran-
geira. 

A; gravidat'e de situação, no em-tanto, quando '() Presidente da Repu•b.Jica 
age isoladaJnente, por si, no sitio, c omo na declaração de guerra, basta para 
-repellir-se a idéa de e•torvar-se-lhe a acção na defesa -do solo da Patria ou 
das institlllições nacionrues. 
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.Sug.gere a.final o impetrante q.ue a 1p·rulavra pessoa do paTagrap•ho 2• tem 
nesse tex.to uma d·u.vla siogn-ificaçãp : a pessoa m·ateóal e a pessoa j•ull1idlca, 
aquella sómente susceptível de repressão no si·tio .pelo Executivo, as Cuas enti-
êrudes, physdcas e moral, envol·vida<s, si o sitio ~ d'ecretado pelo Cong>resso. 

AI na;tureza das <proprias medidas de repres ão do paragrapho 2• estão a 
revelar, todav.i:a, q.ue não se t eve .ahi em vistá •mais que a ·p·essua material, não 
se aJlude, s•iquer,, ás ~·est1'icções na repressão do exerokio dos dire~tos que con-
B·ti•tue.m a es·phera d1e activid<a>de <:a personalidade mo.ral, e que não· sómen•te 
áquel.Jas medidas de repressão do paJ·agrap;h~ .2• fica adstricto Q Executivo no 
sitio q.ue declara, vê-se do .paragrapho 3• do art. 80, onde, C.·e modo amplo, se 
faila de medid•as de excepção que houverem sido •tümadas pelo Presidente C.a 
Rcpuhlica. sem c:istinguu·-se entre o acto des.te e '.J do Congresso. 

rs.tQ posto, o S•u,premo ''I1l'ibuna:l, toma:ndo -conhecimentQ da petição oe habeas-
co rpu-s e c?nsi!derando que a livre manif·estação do vensamento pela im1Jrensa é 
uma das g>arant'ias constit:ucionaes suspensas em •Vil,tude <'f'.J estad·O de sitio, 
jul·ga improcedente a mes.ma peUção. 

Supremo 'I1ribuna;l Federal, 9 ce Miaio de 1914 . - H. do Espi?'ito Sa11;to, 
presidente. - Enéas Galvão, •relator designado para o accordrum . - JJf. Jl!ftw-
tbnho. - Ol·ivei?'a Ribe·(To. - L eo114 Ra1nos, pela conclusã'.J. - A1n,ewo Oet-
veznu . De accõrdo com al<g~uns dos fund'am entoti do accordam e pelos que d•ei 
justiftcando o meu voto Elm 'Tribunal . - Cmvwto Sewe~ivet, pela conclusão. 
J. L. Coelho e Cannrpos. - Pe<Lro .~Hbielz.t, pela cc·nclusão . _ •Goelof'reelo G•unllkt. 
Prellimina•rmen·t e não conheci do pedido: lo, porque ·a petição não desig-na 
os nomes dos ·pacientes; 2•, par que, aind<a. mesmo que ·preenchida fosse 
esta for.ma.Iid'ade, o hetbeas•ooq·pu.s não é meio 'idone<J para asseg,urar o JhN·e 
cxerclclo da man1lfestação do pensamento pela imp.rensa, mórmente quanco 
esta garantia constttu.cional s.e ·acha s:uspeinsa pelo ·estado de sitio; 3•, porq~l·e o 
PoC:er Judiciario não tem ·competencia para con•heccr de questão p.urrunente po-
litka . D e rn(Witis, ne;g.uei a ord·em de accordo com a conclusão do accordam . Devo 
aqui uma rooposta ao sr. Enéas IGalvão, relator c~o accori!am. Em votos escri-
ptos e n'.ls debates sempre su&tein.tei o princLpto de que ha direitos e garantia.. 
constiuuciona•es que não são, nem podem ser a:ttingidos pelo sitio, direito e 
garantias ·qu e a Gonst'i.tutção consa:g-ra ·e o Judicta rlo prateg'e mesmo na v i-
genda do sitio. Sempre sustentei tambem que a a:pprovação do sitio pelo Con-
gresso Nacional nã.o impor.ta a de abusos em excessos off.ensivos da Consti-
tui~ão, dos ·i! L1-e11c-s ·inc1'ivi!duaes que ella patrocina. Os di~·eitos ·individuaes q·uc 
o esta:do de sitio não alcança são aquelles que não são ·indispensavcis á. sua 
execução . ·A Constituição ·os amprura m esmo ·na vi1gencia d.o ·sitio . Appro·vado 
este .pelo Co·ng:resso N!!Joional não (lca ex·clutda a responsabHtd.ade da;s au.tor.i-
dad·es pel'.Js abusos ou excessos com.mettiéfos (art . 80, para;g11apiho 4• •C.·a Gonst.) 
Não foi outro o concei·to que expendi no meu voto venddo no accord•!!Jm nu-
mero 3. 061, de 29 C€ junho de 1911 nos seguintes t ermos: O estado de sitio 
póde sem d.uvida gerar casos judiciaes. O sitio decretado pelo Executivo, quando 
a nação ou q uallquer Estado co1're imminente perigo, tem o -caracter de um 
acto de so·berania, comp1et!!Jmente iJndependente dQs actos u LterioTes n eCiffisa-
rios para sua execUJÇão. «L es et~litO?'ôté.s qtlli sont ohewgées eLe ces etct·el'l, Oi.zl La-
lfel'l'iéore, .sont tenttes ele se ,-enfenner elans les tennes ele let eleclwrettion eles 
loi.s géné11CI!les B~W l'étett de siége, et les excé8 M potlVof.r qtt'elles VOU?' ?'Chiet?>t 
commettre, 7JOUA'rCI!Ilent être eLé.j éré á let jtw··iSICUctiom competente". Elle em s"I 
não é, nem :pôde ser u.m caso jud<icia;l. ID!Je não pôde coexistir com os preten-
sos diJreitO's indirv:iduaes inovocados, não póC.'e viver p.arallelamen.te com elles. 
porq~1e os exclue. .Só uma inadvertenci.a, p'.Jrta.nto, pocJ.el'i•a exp-licar o que o 
s.r. relator me at·tri.buiu. - P ecl1·o L ess«, vencido, em tudo. A ordem de habeas-
C01'Pt"8 foi cor.rectJamen•te req•uer'id·a. Segundo p.receitua expressamen.te o art. 79 d'o 
CQC:i-gu do P.rocesso Criminal, não é' n ecessari'.J que na quei:J<Oa, ou n a denun-
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cia, se dec1rure o nome do quro•ellado, o u do denuncj.a,do : basta-m os signaes 
oa;raoterisM.cos . E ass·tm .para a 'CondeTI'linação de um homerrn á pena ma...xhna 
<fo n'lsso Cod~o Penal se d·ispc!lsa a indicação do nome co réo . Como se ha de 
exigir para a s oltura do que está illega:lmente preso, ou para a .garantia da uiber_ 
dade de locomoção -do que es·t'á U.legalmente an1eaçado <!e prisão, o nome do q-ue 
é victima d.e qualqu er dessas iJJ.ega!id11des? F()•·a manld'estamente abS'Illl'ao . O 
mesmo i-nd-ivid-uo que, -em y;rtude d·e -uma •Queixa, ou d-enuncia, na qual não se 
lhe dec-larou o nome, foi -preso e pronun ciado p or um juiz indu.bitwvelmente 
ilncompetente, n ão .pôde obter a soltwra -por hab eas-001'PU8, ponque a ~pessoa que, 
por com:miseraçãio, im;petra a . ordem apenas indica cs sLg.n-aes oanaoter.isti<:os 
j uoJgadoo sutficientes IPMa ·a q-ueixa, ou denuncia, com os seus corollarios j•udL 
ciaes! . .- : tE ' ·um contraselruso. 

\No art. 340 do Cod'igo . do Processo ·Criminal, no rurt. 18 da lei n. 2. 0-3·3; de 
20 de setem!bro de 1871, e nos arts . 45 e 46 do decreto n. 848, de 11 de Outu-
b.ro de 1890, está bem clruramente definido o remedio jud-icial denominado habeas-
001'PUS. Sua funcção é garanti-r a li-berdade individual, O'lll l'i berdad.e physica, ou 
de ao.comoção. U-ia varias pa·izes clv-H.izados em que nãJo se .gara.n·te a l-iberdade 
!nd'ividual por esse recurso. !Mas -não ha um só em que o habea;;-co1·pws s·eja 
meio d·e p.roteg.er o-uctros dLr€itos. 

Nja Constihtiçãio da Republica, .por se.r o instituto dos ma·is conhecidos entre 
nós, 'USOU o :legisla,dor constituinte das s-eguintes eX!pressões no art. 7 2, prura_ 
grapho 22 ·: «DaT-se-·á o habeas- corptts sempre que o individuo soffre r ou se 
achau· em immilncnte -perigo de soffrer violencia ou ooacção, opor illegalid·ade, 
ou abuso de poder.» Pod•er-se~á d<lBSes termos >inferi;!' ou deduzior que o hab.ea-r.-
oorptws 'l:enha por ·fim, actualmente. proteger quaesquer arut-ros direitos que não 
a lliberdrud•e de -locoanoção, ou dlirimir q uootões col!leer<n•entes a dd:r-eltos para cujo 
ex€rciclo ·a Tiberdade d·e locomoção seja um meio, uma eondição, um ca.m·ln!l:to? 
Poder-'le-ia, caso fosse da essencia do r.egimen, republicano 'federativo da-r ao 
hab(J{L8- 001'Ptb8 essa latitude? Então, ·poderioamos dizer que, adoptamdo as instL 
bu~ções poliNcas norte~americanas, perf1:loh'a1Il()s imp!icitrumente o habeas- dorpus 
amplo, que é inhe.rente a taes instituições. A consequ.encia seria incontesta.vel 
em face do art. 38'7 do citado d·ecreto n. 8118, d€ 11 de Outubro de 1·890, que 
est a tue: ·«Os estatutos dos .povos cultos, e es-peciaLmente os q-ue ,regem as .relações 
jurid·icas ma Republica do.~ Esta-dos Un'idos d.a. Am€rica do Norte, os casos da 
oo.mmon la.w e eqtt~ty, serã.o tambem subsidirurios da j•un·is·prudencia e processo 
federaelll» . Mas e~sa suppOS•iÇão ·é t ão destitui da de fundamento, t ão ev'i dent e e 
incontes•tavelmente vu·el'il, q u e não ê necessario Tef-uta.l.Ja. 

Nos rEstados ;Umidos da .A.merica de []'foor1!e, mui·to ao contrruri.o de hav-er -Lei, 
ou jurispl'udenc'ia, que dê ao haà.aas-0071PUS a elasticidade que lhe querem i:rnp:ri-
mir ru!ibitraria ou -errocneamente, a funcção exclusiva do 7wbeail-co1·ptos (note_se 
bem : do ha;beOJS-co·rpus ad &UbjiciendtU>n, ou, mais propriamente, ad /<Loiendwm, 
swb j'icimt.dtltm et o·ectJien'CIJwtn, que é o de que nos cccupãnn·os), é g.a.rantir a li-ber-
dade ind·ivid'l.lal, na accepçã.o restricta <le 11bm-dade de locomoção. O habeas_co1·-
pus 11ão tem siglll!lificação juridica diversa da que •l'he foi 1-i·gada no seu .pafz de 
o.rigem, a Inglaterra. Cooley (•C'om.stJituHonal Lriimirtations, pag. 412, ed. de 1890) , 
dêpo•is de d-i•zer que o 1iab(J{L8- C011pus é uma das p r incipaes salvagual"das da li!ber-
-dad.e pessoal, def1ne .este direito : «Pm·son,a;l lvb.erty oonslst in the powl'!r O!f loco~ 

motion. of <Ohang·img s>twartic!n.. 01· movi••o o?t'~ person to wJwtesoever place 
one'-oW>t inalintat-aan 1nay rM!reat, ttrithot•t 'Íl!npri-sCYJ!Imen.t or re.%raint t:Un·eot, mtless 
by due cour se ot la.w . tBlach (H-a.ndbook o! Ame7'icam .GionstitthtiOnal Law., .para-
grapho 199, pa.g. 456), r epete a mesma ldção, que é de Blackstone . Hu~d (A Trea-
ti-se on the Right oj perso1tal li.berty a'r1Vd t.lve 'l.da--it d! habeoo- oorpws, ca:p. 1 .. ) dou-
<llrina do mesmc modo: '"Personal Ttllberty is tl"e power of uw·estrcm'n<ed locomJOtion . 
Wood (A T.reati~NJ o! the LfJg·a! Re.nedte~ of Marn.danuus and ProMbi t iOn. (Habeas-
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oo1·pua, Certioran'i, etc., pag. IH ed. de 1896), r eproduz o ensina.mento geral e 
uniforme . Nos Estados Un·idos, coano na Inglaterra, nunca s·e uso.u deste r·emed~o 

jud'i.clal - o h:abeas-c01'1YU8 senão pwra proteg·er a Hberdade in:dividual, ou pes-
soal na acepção .restricta da liberdade de lo.comoção. T emos em nosso direito 
v.a.rios outros remedios para lesões de dir.eito.s indivi:duaes. Te mos a a.cção dO ar-
tigo 13 da lei n. 221, de 20 de Novembro de 1894; t emos a acção do preceito 
co.mminativo ou de embargos á .p.t•inneira, usada desde tempos antig os e que não ha 
motivos paTa rubandona.r ; temos a s acções possessorias par.a as offensas á posse e 
á quasi.JPOsse, etc. O que não temos, nunca tiv€rnos, nem poder emos ter aotual-
mente, ê o habe.as-oorpus com a fLLncção de assegura-r o exe rcício de .quaesquer 
outros d•;rettos que não a l~bewdade de locomoção. A materta ê >de direito publico, 
e nenhum er.ro mais grave do que su·ppõr que os juiz,e,s: possam Hciürmente altera·r 
as d.i<sposições do .di.r eito publico, ampl~r ou r estringir .as acções, avpLcar os re-
medios j1u.d·iciaes a fins d·i'V.ersos dos ciue, ISICg>undo os textos da le·l e os p·rinci-
pioB do di·r eito, são os fins de ta·es institutos. E' inquestio,navelmente erroneo o 
conce~to :daquelles que acred·itam qu·e os juizes b.ratsúletros no scculo XX, possam 
ex.er.citar em r·elaçãio ao dkeito p'Uiblico a funcção q ue os pret o1r·es .romanos exer-
ciam em r.elação ao d,ireito civH : adjtwa1uU., veL stt,PPleruli, vel oo1·rigencli jwni.s 
cilvilli.B g1·a.Ua.. IOorr.J.gir, alterar, >reformar o dir.eito judicia•rio é t are'fa vedada aos 
juizes actuaes. ·«Ne~le sooieliá cw>H adtwwue il g-Wíd·ioe n<Fn orea, m;a CW1Jkica il 
à·i?'itto (CogUolo, Filo.sd,fi.a cT.el Dio·itto P'11iv.a,t o, liv . 1°, paragrapiho 4°) . Be al -
guma jurisprudencia tentam os t·ribun aes firmar contra as normas legaes, inteJ·_ 
pretadaa de a.ccordo com os prin ci,pios incoo.cussos da doutri>na, ess e ten.tamen ex- · 
!)rime unicam.ente 'llin euo passa.gei·ro, q·ue o estudo e o con11eoimento da materia 
logo conrigem . Não se conhece no actual esta.do de direito patr.io a de!'ogação da 
•lei por sentenças erro•rLeas, ou arbitranlamente proferidas contra os canones ju-
rídicos . . 

INon.hum ·erro :mais evid·ente se pód·e coJmce~ber no direito bra·siJ.eiro do que o con-
sistente em •r esolver pm· meio do habeas-001'1J1W as questões que se sqscitam acerca 
da investidura de um c·idadão e m um cargo admin-i\Sibrat:ivo, politico ou judúciario. 

Em duas posições juridi·cas dis tinctas >póde achmr-se ü 'in<iiv.tduo que r.equer 
em seu lfa:vor u:m 7wbeas-'CortPus : ou está .preso ou ameaçado de prJ.são, O·U quer 
exercitar um di;roito l'i·quido, 1ncÜII1testavel, e uma a.utoTidade, ou um funccionario 
publico Ih' o imped-e . 

No .primeiro caso, 'Ilão p.recisa o paciente decla.rar qual o direitu, O'U quaes os 
dl-rei tos, que •pretende ox~rc'itar . A prisão veda o exercicio de qu•asi todos os dJ-
reitos. ;Basta. demonstrar a megalidade da coacção. A liberdade de locomoção é 
um diTeirt:o fu.ndaJnentaJI, condiçã!o do exercLcio de um sem nun1ero de direito.& . 
No segundo caso, o constra.,,g.im<ento .se J.iJillita á ,pr.ivação da Uiberdade tndi·vidual ,· 
quando ·esta tem por fim prox·hno o exercl.cio d.e um d.etermina do dh'eito. Não 
e€1ta. o paci·emte :preso, nem det'ido, nem desterradü, nem ameaça<io de qua!.quer 
d~sses consbrangimentos á libe,rdade ·individual. Aperras lhe tolhem os movi-
mentos necessarios para o exercício de um certo d ireito: não permittem Q:Ue 
volte ao seu domicUio, 'QUe .pe.n·etre na r epartição onde é empregado, que vá á 
praça publica onde se dev•e ·realizar uma ;r.eunião :política, ou á assembléa poHtica 
de que ê = e m'bTo. Neste segUJlldo caso, diversa ê a indagação a que d eve proce-
der o juiz a quem se 'impetrou a ordem. Cumpre_lhe ver·ificar se o d·iTeito que 
o paciente qu€>1' e:xeroer, e do qual ê a liberdade >physica uma conddção, um 
m~io, 'll m caminho, é um dil'eito incontestavel, se não l1.a uma controveTsia sOibTe 
esse d.rr.eito, qwe deva .ser ~'ldia em ou1lro P''ooesso . • Esta .J:nvestiga.ção se im-
põe ao ju·iz ; vorquanto o ·pr·Ocet!OL~o de hab.eas-co·I'Pt•s ê d.e anda mento rapido, não 
tem f61rma nem f igura de jui.zo, e c0111segu!nteJmente não compo·nta o exame, n em 
a decisão d.e •q,ualq'ller outra q.u.estão judicial, qu" se q,uei'ra a,n nexar, ou que 
nelle se .pr.etenda inserir . Desde Que estej·a a;purada a pos•ição ju:ridica inquestio-
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nave!, a situação l~gal bem manifesta, .de· quem -é victima de uma co.acção, que 
constitue <C~ unicÇ> obstaculo a-o exerdoio de rum dir-ei4o liqu•ido,, não é licito ne. 
gar o hwbeas-coTP'WS. .N.em de o,urtro mo.d·v fõra pos;;fvel res·p.eiCM' .o preceito da 
COU1stituição, amplo, va-sto, -perfeitamente hberal. 

1Pouco importa a especle -de direito.;; que o opa.clente .pr.ecisa ou deseja exer-
cer. ISeja-whe neeessaria a l.iJber-dade de locomoção para :pôr .eJ+t pratica um direito 
de ordem civtil, ou de ordem eommercial, ou de ordem eonstituci'onal, ou de or. 
dem admtn:.stl'Utiva, deve ser-lhe concedido o habeaS'-cO·rpus, so-b a exclusiva 
claousula de ser juridicamente indiscuüvel este ultimo dill'e.ito, o dir.eito-escõpo. 

:Quer se incrua o faeto narrado nestes autos no pri'me:<ro caso de habeas. cor-
pus, -quer no seg·undo, a Ol'dem não ·pód.e ser negada. Os pacientes ·estão ameaça-
do.;; de · p.~·isão sem terem commettido cnime al.gum, s·em ,haverem praticado um 
só acto !!.legal, e estão ameaçados de .p.ris ão ·em consequenda de um acto capri-
choso, •arbitra,rio, .er:.rrdnoso, do Pr·esidente da iRep·ublica, o .q:ual decretou o es-
t wdo de sitio, vio.Janclo um claro .pre.ceito da ·Co·nsti.vuição, e unicam-ente para a 
satisfação d-e odios -e vinganças p essoaes . (prisão .e a;m eaça de ·pr'.,s ã·o, sem B.JlTl-paro 
na lei, sem p.ronuncia, nem !>Jroce.sso de especie alguma. Se entenderem que os .pa. 
cientes e.stão impedidos unicamente de -exercitar a lilberdade de imprensa, amwa 
o caso ê de habeas-corpu;s., visto como a !pOsição l-egal dos ·pacientes é ind'iscutivel. 
O unico obstaculo a esse exerc:ci·o é o deoreto dnconstitucional do ,pl·e.si·d·ente da 
Republica, que declaro u em estado •de s itio uma .pa rte do tenitorio nacional. 

<Dona só questão poderia s er s usci ta da: é p er.mittido ao !Supremo T.ribunal 
Federa.! declarar ,JJ:Lconstltuc io!ll.a:l a de cret ação do est ado de sitoi'O pelo Poder 
Executivo, e gararuti-r direitos ind.;vidua•es 'lesados por um estado de sitio assim 
inconstitucionalm-ente d ecretado? L"..o contrario do que affi.rma um dos conside-
rand·os d-o accordam, em face da doutr ina ·e da j·uris•p-ruuencia da Nação .que nos 
dev·e sel'Vlk de modelo na praüca do dkelto .pubüco federa l, sem duvida ne· 
nh uma q•ue ·sim . 

iNa v-ocda-de, sem apo1o de ;um só constitucio.n·ali.sta .norte-amreicano, -sem m-
d-ucar uma só dectsão da /Suprema ICôrve Federal lruor.te-amer.!Jcana, af.firma o ac-
cm··dam que, deollara·r i'!J.consti.tucional o s1.tio !!la e spe0ie ·dos autos. I§ decidir «não 
un1<a q~~estiho juc~icic~Z, mas pwrc~mente po)iU,c;a, no q1ve não discre2~am, os trat.a-
distas do lc&vreito const#~toionaZ .am1<erica~~o, af/'ftr1ncvrt.do cto mlesntc teoll4}o qt<e é isso 
Teg1·a segu1·a 1~ jt<?·ispntdencia rua 06Tte SWp•I'C111;a . 

A falta de ·citação de um ~~ó ju-rista a.merica.no, dos taes que su stentam, 
sem discre1)ancia, s er o caso d-os autos puramente politico •. e por isso irresoluvel 
p•el'O !Poder Judici-ario, ·basta para gerar a sus·p·eita ·da oi.n.subsis-tencia da aJflfi>rma-
ção, suspeita que se conveTte em certeza aJbso:luta, quand-o se tem o trabalho de 
lêr ·os escriptm·es que s·e o.ccupam do assumpto . Nos Est ados iUni-dos da Ame· 
r:ica -do No•rte não ha o es•tadq de s·itio : em casos de gu er.ra intér.nacional, ou 
de Cl)m•moção 1ntestina tgrav.e, d eereta-se a s:us•pensão do habeas-co·I"P~ts. D ecre. 
tada a suS!pensão do habeja;&-co?"2Jtb8 e 01·ea:das comnuissões militares pelo Pre~L 

dente da Repu:blica, em virtude ·de aut orização do Cong.resso, é fa.cu l-tad-o á Su-
prem a Oôrte Federal garantilr di!rei tos dnd:;IViduaes., lesados por es~tas medidas, 
quando a esse tribunal parece .que inco.nstitucionaes s ão os actos do legislativo 
e do e"ecutiv-o? Nos Estados Un idos não l8e decretam essas graves providene:a s 
com a facilidade, c om a falta de motivos legaes, com a criminalida.de, com que 
se procede em outras n ações da Alnerica . Dur)ln te mais de um seculo só uma 
vez, d~rant"' a tremenda guel'ra. civ il, conhec'da po,r guurTa de secessão, s·e su~· 

pendeu o habeaS-001'PUS (A . de Vedia, Oomstitución Arge-n.tina, .pagina li!). Por 
isso não abundam a!Ji oos casos julgados sobre este ponto. V ej amos como de· 
cid,>u a tSup.r.ema •Oôrte Federa.! noTte-americana ·um -ca,s,o ma-is grave, muito 
mails .grav.e tque o discutido m.es-tes autots. No c·e1ebre -caso 1Má1ligh a.n, .preso no 
Estado ·da U:ndiana, ond-e não havia l•ucta, um cidaodão, Hm favor do qu·al foi 
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rcquer.clo· um Jwveus- Ó<ú'Pt"', peio runcl:an-en to cl<: nii.o poder se r a rbitrariamente 
p·eso e suj eito ao j u Lga mento ,por com-missão militar, quem s e achava em um 
Estado .pacifico, po;;;.to que vizinho dos Estados con:flagrados, foi concedida a or_ 
dem :,mpetrada, declara ndo a maioria d•a :SUtl)l'erna ' :Cõ.rte Federrul -q•ue pela Consti-
tuição -era vedado ao Congresso auto1·-iza r e ao J".resident e da •R epubl1.ca cl•eCI·e- · 
lar a s uspensão do habeas-co.-pt~s e a CI'eação d e commissões militares fó.ra dos 
Es-tadQ>9 conflagrados. A.l;·sinn, l i mitou a .Supnmta O-ô1·te a suspensão dJo hab~as_ 

co.-pus e a oonstitttição <lie t1'bbwnaes ?nl !it,a,·es á pc~Ne do ter?•it oTiO nacional 
onde havia l •ucta, ga?Kll/ttin,clo os cvi?'eitos ·incUv·fu:Vi.~aes Lesados 1~os Estados (YI~i/;e 
aqwe!las medidas e:xtrm~as haviam s·Ldo dec.lretadas ~nconst~'Cuc·õonalmente. 

Este caso Mi!Hgan se vê r esumido em Wtillough-by, no segundo volume da 
obra - The .Constitt~ti01wl Law oj the United States, pa g-. 1. 245 , e !POr extenso 
em Thayer, no 2• vo.lume da o:bra - Cases <mel .ConstittQtlional L cow , pag. 2.347, 
ed . de 189 5. Desse m eomo caso dão notic:.a '.ray l-er, J1~?·iscT!i(J(;ion anel Prooed·ure 
o/ the Sup1·e11• Court o f the Un-ited States, pag . 482, ed . <le 1905, e Gooley, 
Oonstit••tional L in'!itmt·i ons, .pa.g . 390, ed . d e 189 0, etc., etc. Nenhum desses es-
criptores censura a sentença da S•u')J-rema Côrte F ederal, n enhum cita uma só de-
cisão contraria, n enhuma dout1·ina de modo divru·so . 

. como, po:.s, se affirana 1:1ue a iS up.rema Côrte americana n ão julga ca.E'OS 
como o destes autos, iJ)O rque os reputa mêrament e politicos? Como se affirrna 
que todos os tratadJistas americanos sustentam que a especie dos a utos ê pura-
mente po Lítica? A ruffü ,maçãlo lê falsa, r edo.nd·aanent<J J'alsa. A1~torM:aclas 2~elo 

aong1'8880 e elecn~~c•clCllB pelo P •r eB<i.Cbmvte cl.a R1ep~·b.l iCe! pro.V·idiencias :J)l,a.f.s, grcwes q1!e 
o estado ele sit·io, a Suprema Cô1·te não conse.ntiu, apoiada na Constituição, que se 
a,pplicassem n os Estados pacíficos esSas medidas v .olentas, declarando que a 
Constituição só as tol-erruva nos EStados em guer ra . Que m elhor, ma.is claro, mais 
segur-o precedente, .q-ue cruso julg ado m ais ael ••ngwem a.ppJ.icavel á especie dest es 
autos. do que ee.se caso íMHJi.ghan? 

N os pa::zes onde são J'aros os abusos contra a l ilberdade 1ndividua.l, com_ 
mettidos ,por meio das medidas equlvale.ntes ao e>.tado de sitio, assim julga a 
Côrte Suprema. No em que a tendencia ·para a pratica da violencia e co-ac-;;ões 
illegaes á l ilberdade :ind:ividual, da iJ)a.rte do ill:xecutivo, é frequente, ha de o 
Supremo ·Tribunal Fe der a l abster-se de cumprLr o devel' que IJhe impõe a Consti-
tuição'!» 

"HABEA'S-CORPUS" N. 3L527 ( *) 

Exmo. -Sr. M\in·istro P.>•esielente do S1~p11em.o TT·ib•w•al Fede?'al 

R ecolhido desde 4 de Março u ltimo lá pr.:são, que se verificou em -outro lagar 
e hoje persis te n este Quartel Central da B rigada P olicial, ~~em n ota d e oulpa ou 
outro qualquer documento -em .que sej a declarado o mot ivo pelo qual m e acho 
privado éLe 'lrberdade, o que egualmente acD'Iltece aos Srs. Vtcente <Pira.gibe, Caio 
Monteiro de Barros e !Forancisco Venoso, venho, em ,meu nome e no dos dem ais 
detentos, recla m ar de V . Ex. o rernedio legal do habeas_co.,-pus, fundado nas 
r azões que adeante exponho, e s ó JJão cumprind-o t oda:s• as prescripções do de-
creto n . 84-8, de 11 d e Outubro de 1890, a rt. 46 , porque, embora pedida não me 
foi dada n(}ta de culpa ou documento que a su·ppr isse. 

Quem soffre a 'ViOl~n.cia s omos eu e o~ jlá referi-dos cida:dã'OS; o c a115ador 
della é S. Ex. 0 Sr . <Presidente da R epuibHca, .em cujo nom.e fwi intima do a com-
parecer á - policia, no referido d ia 4 d·e Março, data ini.cial do constrangimento . 

O.s m01tivos da Hle,"'alidad:e da pr-isão são os constantes da €xpooição se-
guinte . 

( •) 'Do I mpla.rci-a-1, d'C Ahril de 1·914. 
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Requeiro, .po.rtanto, a V . Ex. se dign-e, na fôrma da. lei -e do regimento desse 
T~·ibunal, distrib'Uir o feito a um dos !Srs. M·in.stros, para que ~e sigam os termos 
regulrures. 

Q.uand·o, ·ha vint-e -e dous a.nnos, o eminente !Sr. CO'ILSe.lheiro •Ruy B!llrbosa se 
approximou da -barra desse Tribunal para defender um ped'• do de habeas. c01]JUS, 
com fund·am-entos analogos aos .q·ue justificam a .p resente petição, o gi!'ande fun-
dador do nosso a•egimen con.Et1:itucional, vo.s confessou a sua -extrema emoção, 
deante das .terr1veis conseq.uencias que o vosso pl·onunciamento ir.a trazer, não 
só para. as garantias immedlatas dos direitos e !liberdades que defendia, como, 
principalment-e, pa.ra a legit ima ant-erpr-etação da Carta IFederaJ . 

Nessa occasião o !Sr. Ruy ::SaJ•bosa, para mostrar que a vossa missão consti-
tucional é, acima de tud.o, garanti·r e inter.p.retrur legit.mamente o pacto funda-
mental ·e assegurar, atravéz quaesquer viss;c,tude;s ou -resistencias que vos oppo_ 
nha.m oo outra:s dous poderes da Repwl>lica, as garantia.s dos dire.tos 1ndividuaes, 
otfereceu o seu depoimento sagrado de maior dos con.E<titm-intes do o·egimen: 

.«•Nlõs, os f•unda.do.r.es da Constitwição, não queríamos .q·ue a liberdade 
ind.vidual pud-esse ser dim4nuida pela força nem mesmo da lei. E por· 
isto ,fizemos d-este Tr·libunal o sa·crar1o da ·ConstitUJição, ·demo:>-lhe a guru·-
da de sua hemneneutica, puz•emol-o como um véto permanente aos so. 
,ph1sm.as opp,ress-()ll'es da Razão de Estado, resumimos-Jhe a :funcção es-
pecifica ne<•ta idéa . Se eHa vos ,penetrar e apodera!l' .se de vós, se fôl' 
como nós conce·b,amos, co·mo os Es tad.os Unidos consegui.ram, o prin-
cipio an:imante deste ·Tribunal, a revolução repub licana ·estará salva. Se, 
pel-o contrario, se coagular, mD!l'ta, no texto, como o sangue d·e um cada-
ver, a ·Cüiistítuição de 1891 estal'á :perdida.» 

A commoção com que o Sr . Ruy \Barbosa ergueu .a sua voz no •recinto de 
vosso T ri·bunal elle a expl'icou, 1pela singu l.a.r grand•eza do momento em que elle 
V:inha pedir um voto de opUl'a ju-&tiça, 'Uil1 voto inteq;rretativo ·de ovossa funcçã-o, 
um vo-to final para o equili.brio da Constituiçã-o num momento de terror e de 
desanimo oiv1co, d•e tremenda oppr.essão, de inso.Lita orueldade. O patrono da 
causa sabia qu e estava :falando· :poucOs mezes detpois da tempesta;de doO go.J.pe 
de Elsta.do, pou cos mezes de·pcY:s da ,r eacção constitucional cuoja consequencia <tinha 
si·do lev-ar ao exercício do g overno um p~esidente cuj a constituoionalidad·e era 
d•uvidosa. Os tem.po,s não eram pro.picios á liberdade . :Muitos juizes refugaram 
então deante da just:ça convenctdos, como0 grande parte do p!lli'Z, d·e que o direito, 
dlll.ra o bem de t odos, d-evia :passar depois da O•rdem . 

Nós s abemos, S>rs. Ju-izes, a que d·ra,maticas consequencias nos levou esta 
fraqueza dos ho.mens da lei em f'aoe das violencias e brutal:idades dos homens 
da -espada . 

.No !Governo d·o \Sr. FJI(Jrütno Peixoto, depois de 110 de A,brill voem o 6 de 
Setembro e, até fins de 1894, quando a J ·ustiça Fed~al recomeça a tomar conscien-
cia de seus deveres, desentran.hando da Casa de Co.rrecção oo d et-entO;S políticos, 
-esteve aberto .um par-enuhesis barbaro, cruel e sanguinolento na h istori·a da civili-
zação '!brasileira. . 

Inaugurando o regimen dvil, a vossa •autorid·ade na apreciação da legal::d·ade 
das J.e1s, Srs. J •uizeso, não fez senão cl'escer desa~'Ombradamente . 

.Em 1897, aLnda o Sr. Oonselheioro Ruy 'Ba11bosa abtinha deste egregio Tri-
bunal um aresto luminoso, em defesa. de dü.reito8 ind-ividua.es {)ffend'idos pela ap-
pHcação .in.coJlstituciooal ·do es·tado de sitio. ,DaJ:ri •por derurute, a,té 'El.Stes doas de 
1914, a juris,prudencia ft.rnna.da não tem soffrido alteração. 
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.Mas se atê agora esse '1\ribunal não tem sido cha:mado a r esolver senão 
sol:>re a .leg.a!idade da a.ppltcauão dos .pa'l13/grwph os do a.r.t. •8(} da Co.n.s•tituição, 
aver&gmam .. do a sua :appLioa,ção aos individuas d·etrdos pelo governo, .resurge oom 
esta petição a necessidade do eXJame da .regruDi·dade da inberpretação do !Pl'Oprio 
art. 80, roudaciosa.mente tfalseooa .pelo !Poder Ex·ecutivo. 

Depois de quatro quatl'ien.n:ios d·e governos civis, a Republica r~taurou os 
govern'ichos militares, desta fillita lhy.J:>ridado com a carrança do caudilhismo. De-
'!)OiiS de l2t5 annos d<e pratica '<io Teg.imen da dus.tiça e da ·1i'berdade. r etroced:e.mos 
vinte . e dous annos de evolução jurídica para nos encontrarmos nas mesmas cir_ 
cumstanda.s que determtirroa.Tam o pedido de ·habeJLB-oorarus <le 1892. 

As violenoias -que entãQ se praticaraan o .for3Jm sob a .e,g.ide da oT<lem. num 
período €/lll ·qu.e •a iRepubloica aisda se i!lãO acreditava conso!idaJda. A q.u1J ptre -
t exto se tpode.OO. aoco1h·er o aJCtual IGovem~o, tpara ·e:x>plicar 0 .seu >V<i'O.Je'nto e odioso 
rec':lrso ao .estado de sitio., em plena !!JoaZ, na aus·encia total de qualquer plano, 
p.retençãQ ou suspei·ta <le alteDação da segura-nça pu.hl:ica? 

!O tGO'Vler.no ~em duLgadc e .pr·wave'lmente d·uUg.al'!á desnecessario expl·icar á 
Nação, com palavras sinceras e leaes, ·os moveis de sua violencia. 1331Star~ usar 
da trhetorica thY'POcrita que ca'racteriza os seus documentos ofiictaes. Mas e u vos 
dtirei, !Sil'S. Juizes, que Q ·Poder E:x>ecu.tivo do m eu paiz., ;Para evitar a.S manifes-
tações -da opiniãJo opll'blic.a so-bre o seu ·intn.ominavel 'J)'l'Ocedimento, Qrgan'iz3Jlldo -a 
r·evoolução nos sertões cearenses, cerceando os m eios <'!e ·d.efesa do ,governo legal 
do !Estado, depondo, finalmente, o seu governador, realiza.n.do ·uma .intervenção 
immOl'al em ·favo!' de intCI'€5Bes po]iltiquei!ros de um 'P3Jrtiao, e ·ainda, para castL 
ga.r a im•prensa que, i!lO ueo de <li·rei.tos cons1Ji.tucLonaes, tem crLticado e condemnado 
_os seus actos, Q Poder Executivo, S:rs. Juizes, entendeu OIPPOrtuno deOI'etror o 
estad·o .de sitio, sem ·outra eXJpliicação ·e sem outro;L jusbillicação ! 

Expondo ~·ta p etição d·e hiabeals- oorpus, •eu vos ·devo repeti.J· '!)al31Vras de Ruy 
Barb()j5a, em 18·92, ta'l'rto os .sentimentos .q,ue !faziam Vi•bratr o .grande patriota na -
qu•elhhe rtempo reper cutem mu:HipH.cadamente em meu ·coração, assoiii!brado com Q 

espectaculo a que estou assistindo, de •inesperado e liillsolito ·regresso <'lo meu paiz 
no caminho das co.n-quistas da civilização, da tiustiça e do <lireito . 

Dizia R •U•Y Ear.bosa, ' qué: 

·«'0 recurso de que me valho pelos pa:oientes, não representa conve-
nienoias particulares. E' um insúrumento da or.d·em ,p.ulblica . Os meus 
constibuintes não são os presos da Lage ou os ·d.estenraJdos de Cucuhy, 
Detraz dell-es, acima de Hes, outra cUentela mais alta m.e acompamha a 
este Tri·bruna.l . A v<>rdad·eira impetrante deste ha.be(J)S_co?·p~"S ·ê a <Nação. 
'Confurme a deoisão q•u.e pro~erirdes, e1l.a swbená. se a Re.publica .Brasileira 
•é o .regümen da l·ibe~dade legal ou ·da 'liber.da.d·e tolerada . E não es.que-
ÇaJes que a Uberdade tolerada é a ma·is desbri·ador a ·e, portanto, a mais 
duradoura das fólrma~;< do Ca!Ptiv.eiro ; tPOIIQ·ue é o .captiveiro sem os .es-
tti.mulos qu·e >revooltam contra e!le os povos opprim'idos.l> 

* * • 

•Qua ndo ao espectaculo <las violencioas .e das .pc.rver<>idades dQ governo mili-tar 
de 1892, o .Sr. Ruy Bar.bosa levantarv.a a sua voz md:i.,•,.ruilda, e ia, atê á. vossa 
presença, :redamar justiça pam oo oP,prknidos, nas trêvas '<i·e cobardtia, que en-
tão IPesavrum so•bl'e o pai.:, ·OOhoarMII os ,gritos dos lbatr achi-os g.avados Pe·la ty_ 
ra:nnia e q'lle ousavam tinterpel!a.r o ·advog.a:do da ;J.iber,da·de, dMs~fioam·do-o de im-
portuno e sedicJi<Oso . Entre o patrono •da c3JUsa, S·rs. Juiz·es, ·e alSI ·fami!.ias, :ami-
gos e ;Patr.tidarios das victimoas, se fez um vacuo edif.icaJnte, s,e ab11i u urrn abysmo 
lnt-ramsponiv-el peloo mais cOir.aJj.osos e mais di,gi!loS. 
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O egoism_o dos que se ·inreréssa.vam ma<is apaix-onadamente .pelos maDtyres 
queria isvlar na cab-eça do seu defensDir perante a justi~.a, a teiilíPeetade de vl'lienta 

' vingança, que s·e sabia fo.rmada no Oly;mpo do Gov·erono, para seu castigo. 
· E ue f.a.cto, Srn. J·uizes., e u nã-o .preciso lembrar a odysséa de Ruy -Banbosa 
nos di•as ca;la;rnitqsos• de 9 3 . 

~ecordando esta d:tmis,;•ima .!'ição, não .quiz, delibenaJdamente, d.o fundo da mi-
nha pr!sãjl . eorwolver ui!Il ami•go dedLcaJdo, ·um oorl'e!oiogQoilm.r.io •fiel, um compaJILh:eiro, 
leal. !la 'rêde de trucw1enrtas :v~n:gMlÇas em ·que me ·en.cont.r.o co·Lht<lo. J).eUberei 
eu mes·mo .es·crever e vos ·end'ereçar es·ta ,petição. B:em com·p.rehen.do o ·alcance ju-
rlidáco ·e constit·ucional da causa .e •bem avalio a desprOiPOII'Çã-o entr.e o s·e<u vai·OII' em 
face do Di~reitv e a competencia mesoq,utnhoa ·de quem vaLa submette . 

(Peço·-v.a;o;;. poném, 1>nstruntem•ente, IS~r.s. .C!'fll·izes, esquecel'\des a humd:ldrued tJ>e.5soal 
e a a.usencia total .de cabeda.es juri.dkos ·do impetl'ante, para só vos recordardes 
da grandeza da ca.usa, _no ponto de vista ~a Repulblica e doa I<iberdad·e. 

COMiPElTEN:CI·A D.O ;SUPREMO TRIIBUNAJL .PARA AP!RElGI•AR A .A.PPLICAÇÃO 
IlJLFlGAJL DOS TEXTOS OON1S'I1I'DUrCIONLAES 

A histori-a do estado de s itio, entre nós, Súb a vigenc•ia da ·Carta Constitu-
cioonal, começa em Al:xrü de 1892, -em consequencia de 'll!IIl decreto do J>ode·r 
Exooutivo. 

Os estad·os ode s'i'tJo posterio.res, em 1893, 1897, 1904 e 1910., ,foram toodús de. 
ola.rados iJ)Or d.ecisão leg':sJoativa . 

!E:siJáJ oa;m!da of•r.e&oo na m<'lmo•r•ia do paiz, .o espectacu1o de d·esor·d·em e de vi•o-
lenci•!J- mar! COinotilda , f(J:'lol€ o <:lhaanaodo •gOVC1'11oQ <Jonsrt·iltuci·Ona;l de '213 de Novei!Xlbro 
de 91 of.f·erecia oá consci.encia republicana alarmada. As mensagens ot'fliciaes usa-
vam ·d·e expressões Jnsolitas. O 'Pr·esiode.ntB da Repub1ica se decla.rava :um guarda 
fie'! <ás <pO.I'tas do Thesouro, corntelrudo a .gana ésof.omeada da op.po.s.içã-o constitucio-
nal. L'\.S de mulbadas estadúaJes ca.IIliPeavam por toda a pante. A situ ação geral do 
paJi..: impounha as mruis dolorosa.s cogitações a todos os .patriotas e vi·u -se, ;reai-
menre, mais trui'd·e, que este amontoar de nuvens carregadas de electricidade daria 
Dlillla tra gedáa oo..nguinolenta ·e Cli'ueJ. 

Foi nestas circumstancias que occmreram os episodáos de 10 de AQril. O 
Sr. Flúria.no P eixoto decretou então· o sitio por 7 2 horas e realizando <pirisões, 
antes e depois do interregno d·a.s ,garanllias do habeas_co:rpus, p!I'ende u numerosos 
cidadãos. dester:rou ·diveroos. emotre os :quaes sena.dores· e deputados, ·mi·1irtares üe 
mar e terra, ·qu.e foram violentamente refOormados, founccionarioe vital·k ii os e i.na-
movivelis, que J01ram d'CIDittido&. de seus cargos. 

IDea~t-e desta situação, o oS r. · Ruy oBarbosa r equel'eu 1Wblla,j-oorpus em fa_ 
v<.r das victimas, ofirm·a.,do ·nas segu;'ontes thes€8;: 

oa) o estado de s-itio nãv observ·ou ·rus condições -essenciaes de co:J.sti-
tuciona1idrud·e; :pelo que são juridicame!llte inv.a.Hdas as m ·ed·1das de repres-
são adopta.das no ·seu ·d!ecursü ; 

b) d·essa Inconsütuciona.lidade o Su!P.remo T.rilbunal Fe.deral é o com-
'J)etente pa~ra conthece~r ; 

c) f,inqú o estado de sirtio começa J)alra os det~•d'os politicos o direito 
ao juJ.gamento, segun•do as dJái'mas uE'UWes .(lo iProcesso. 

'O Thibunal dene gou este h.c•b oas-cru-p~lo8. O acoórdã-o .na .p.etição n . 30 0, foi 
completamente esmerilhado pelo ;sr. Ruy !Ba.l'fbosa, <>m s uccessiv.os artigos !PUb11-
cadús nos jornae.s . 
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NaqueJ·Ja oocasião, já o d>i~emoo, o Tribunal tinha mã.is friza.nte a ·preoccupa-
ção da ovdem, que a. úa j'llStiça . 

.O Juiz Brurrrudas •relatou o v.oto, que .reuniu m·aioria de voz~s. Os s .rs. Am-
phiJJ.ophio e !Macedo .Soar~s, d·1sco.rdando dos fun.damelntos, chegrura.m lá me-5Jlllj. com.-
olusão. O Sr. 1Pisa ·e Alme<ida foi o u.nico voto >d.isco,l'dan.te, [)ois que concedia o 
haib<ooll-corpus. 

* * * 
M!eE1mo vwra as i!J.ess o.as qu e não f·BJzem do ·estu·do quotidiano elo direito o 

seu a.li'mento .de espir·ito·. ~ .uma verda:d.ei!ra •cl2eUcia seguk a a r-gumentação erud1rt:a 
e sobvia odo ·eminente acllvogado, critic·ando, ·escalpeHando e pulv-erizando as razões 
dos doutos m·agistna.dos . Na fôrma timoi·da e dncerta po•r que se eXj)rimem e no 
fllilldO escorregadio dessa ·eXJpressão, 'bem se .com•prehemcle a :IIeceseidade d e 'aoppa-
ren·tar uana decisão .oriunda do desejo de ordem e segurança ,publica, com uma 
justificativa jui'idica. Depois deste a.resto, .q,ue por sua illega.Jidad:e não fi'l'mou 
nem J)odia firma.r sentença, o Tribunal se desforrou da decisão contingente , que 
havia tomado. 

(Rell!d'<J.uir.imdo a com!Ci<mda de s eu ·papel de •a rbitro supremo da a p.plicação 
das disposições constituci-o!Ules e de ultimo i·nt~r.prete da degalidade de leis e 
decretos, o T.ri•bUlllaJI, •jé. em 118.9:4, a.warece firmando a verdadeira doutrina. exa-
md nacndo em especie o ooo que o Executivo fazia ·dO estado de sitio, ·em relação 
aos direitos e .garantias -individuBJes. Em 1897, o 'Dt<ibunal, não só se julga com-
petente ,pava t o;po..ar coJJ.hecimento das violencias so:l'fridas IPOT indivíduos na V'i-
genci·a do e stado de sitio, como; s:thindo da app1icação Litteral e dmmed•iata do 
clisposttivo cpnsti1mcion al, firmava dout11ina •interpretando o artigo que gau·ant<l 
as :immunidac1es parlarrnerrtares, como prevalecendo m esmo na emergencia do siotio 
e decid•indo .que os eff.eitos. d-o -siti·o não po·deri-am sOibreviver á sua extincção . 

10 voto do Sr. !Macedo IS•oar.es. perm1tta o TI'Ílbu.nal que o Tecorde, .ficou desde 
essa occasião n a.s nossas letras j.Uridicas, •comv um monumento :de tsJUa sciencia 
constitucional. 

• • • 
.O sophiSIII1a IP"'i.ncip.al, que tem vaHdo ·aos .raTos contradi•tores autorizados, 

da CO!!Il·petencia do 'P-oder Judiciario para ap•recia'!' a .Jegalid·rude da applicação do 
art. 80 e s-eus para.gra{J)hos da Gonstituic;ão Federal, decomre da declaração q'lle 
sa encontra neste estatuto, d'e .q.ue o Poder Executirvo devená, logo que se abTa o 
Congresso, :p-restwr~Jhe contBJs do uso .que t~nha feito da attribu,;ção cons'bL 
tucional. 

!Do f.a.cto de assim Li.carr- !Ínlõ1Jituido .um tribtLDal especial para a apreciação das 
medidas •que o .s·itio t'e'nha tnspirado ao EX-eoutivQ, os par.tidarios do sophisma .in-
ferem que a medida ê de ca?iactm· tvol14tico, concl:u.indo que 

•«·nã.o está na indo!€ do ISuvremo T.rubunal F ederal., envolver-se nas 
d'uncções politkas do Poder Ex•ecutivo ou L e,oisJ.ativo. » 

Ora, o ,proprio des•t e reg1men que adaptamos. o seu cara cter ess-encial e <l.is-
tion.ctivo é a !Televancia do Poder J·udoidar.io, tornado ind·epend-ente e nivela.do em 
poder COIII1 os outros ·dloi:s o-rgãlos da soberaln!Ía na.ci'orrw.;l . No coruc·erto dos :pode-
res cabe exacta.ment e ao Judicirurio a .guarda e ·a inter.pret ação das .J·eis e, acima 
de 1modo, a a!Pp.licação exacta <tos preceitos •ca.nstituoionaes. 
. Referu·ndo-se a esta o;q,tuação do Pod·er Judicia.rio no nosso r.eg1men, diz o 
Sr. Ruy Ba'!'bosa: 

·«TncoJllllla.ravel é, ·.po•rtanto, a situação d·os trribuna.es, e, so-bretudo, a · 
odo !Supremo Tr.ióbumal, no <Yl'!l'anismo das nossas ·tns·tituições aoctuaes; 
íJ)Ois. ao .passo q ue o-s · tran :vi-os dos outi'Os dous poderes têm na acção 
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do J,u.dicia l,i·o o mais -eflficaz dos c orrectLv()IS, a justiça da Repwblica 
lflnrcciona co.mo uma ent i.d'ade o!"acu·lar na declaraçã·o do di·reito cons<tltu-
cional, tendo ,pau· unica segurança da sua f.ideDida.de ao seu p·apel a 
iindependencia d·a sua magistratura, a indole ol'ganica <ias sruas correla -
ções Jegaes, a dneXIJ)ugnabiJ.idad·e do seu •posto atravêz das agitações po-
li1HcatSl, a vi,giJ.ancia d·a opinião nacional. I nte>-prete !inoCJ!l da <Constitwi,-
ção, o Su,premo Tr·i.buna l Federal é, pois, o ultim,o juiz de sua p:rOfP1'ia 
a.utoridtule, conolue o <Sr. :Ruy !Barbooa, dtan<io uma palavra .d•e tCoo ley . 

. Collocádo ne:;se :posto de su·poremo juiz, ouda S111JO'enva m~to.rida.de emana de si 
proprio, assegurando-lhe a fin alidade na justiça, qual é a !Pl'in:ci.pal funcção, a 
ma:is delicada .e a m•bis u·rgen;te do ,supremo T nibunal? Garantir os d.i•reitos .i:ndi-
viduaes . 

<Onde quer •que ~e ·encontre um .ctir!lito ·indfvid·ual postergado ou violen.t ado, 
aJhi haverá um -reowrso na justi(}a f·ederal, para ,protegei-o ou defendei-o. 

IS'e é esta ·a funcção magest atica do Fod-er Jud!iciarlo, como poderia t er •sur-
gido este sop.hiSllla .anti-juridico, suspend·endo a s ua acção, ruhli, e:leactaJnente, em 
que a lei é mais .perigosa, ma.is aJilleaçadora e arma o Poder Execwtivo •de recur-
sos que m el:tem em perigo imminente o exerelicio dos dilreitos i'lldiv.idwaes? O 
saphisma 'V-em da supposição de q~~e a apn~iaçáo do sil:lio é uma ques·tão ([J'Olitida 
referida á compe~endia. ào Cong.rasso. 

* * * 
Este ponto, precisamente, Srs. Juliz,es, ·foi destrinçado com uma inCOirupa-

ravel justeza de argumentos pelo Sr. ·Conselheiro Ruy B-arbosa. 
Em ,prim·ei-ro Jogar, só as questões exclus i-vament-e !POJ.iti.cas estão Ji'bertas de 

serem a:prec;iadas -r>elo Po·der Judioi•a.rio . O Juiz 'C:ooley, r eferido .pelo Sr. Ruy Bal'-
bosa, dta estas questões, cons1del"adas exclu sivamente politicas <na j'u-risp.rud.encia 
aane!'icana : 

- «>I!S questões .relati-vas â. existencia fda guc.rra e ao restabelecL!nento 
da ,paz, lá oocupaçãlo do terrLtor-io ootran.geiro. !á a utoridade ·dos em·ba:i-
xadores <e míniiSitros dos ou·tros '!)aJizes, â. a>dmi.Ssão de um Estado no seio 
>da União, â. res.taura(}ão das ll'elações constitucionaes entre o Governo 
da !Republica e o de IEsta.dos in>Surgentes, ao ·Iiimi<te da jur.isdicção de P<>-
tencias estra.ngeiras, ao d>ireito de agl'lllpamentos de indios a serem con-
Sl>deradoo como tribusn . 

rElsta.s questões são .exc1us1vame'nte po•l1ticas. ,E ·po•r q·ue? rP.or1que o<ão 'CIIJ!ten-
derem, ;por n<m•huma de suas lfa<Jes. ,com o.s dr~etto.s e •garantias indiv.iduaoo . En-
volvesse, :p01r qua!lquer <Võrma, um d€C'ses dJir.eitos e garantias e a qu estão, c<>n-
senvando atnd·a o seu aspecto JJOHtico, accumularia o que, <na sua consi·de!'ação, en-
t endesse com os direitos indiV'iduaes . 

Q -estado de sit'o é, .pr.ecisa.rnente, uma dessaJ& questões ibli-faces e sem, talvez, 
o exemplo mais característico que a Constituição fornece, de uma ilisposição .po-
litica com o seu 'tribunal .po1itico indicado e de uma questão jurldtea envolvente 
de direi•tos i·ndividu-a.es cu'ja legali'Clade deve ser eXJpressamente avaliada pela jUS>-
tiça. competente: a do S>ll!Premo 'l1I'Lbunal . 

.Q 1ST. Ruy Ba,rbosa separou defin~tivamente a missão destinada ao C'o1•gresso, 
da missão reserva.da ao J•t&icia?'io : 

·c<Se :o ,~overno . se seriv,iu , conv•eni:ente ou inconveni:·en:temente, de fa~ 

c uldadoo q:u.e se s•u;ppõe suas, p·ertence .ao Congresso ju.J,gar .. E' a 'quest ão 
poliliica, :s e .calhem ou não crubem ao gov·erno as attri·buições de que elle 
se servliu ou se, senvindo-se deHas, tra.nspoz ou não os lill!Jites Jegaes, 
pertence á justiça deci<dlir. E' a questão jtlll'idica. O Con~resso j ll!lga da 
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utilidlade. •O Supremú Tribunal da Zega!ida!de. o criterio do Con!l'l"eSSo é 
a neoessidade governativ8!. .O do Surpremo Tnibunal ê o do <'Lireito es-
Ctli;pto . IlegaU·da;CLe e· utiH<dade 1podem estar em divergen.cia. Di·reito .e 
noecessida•de podem contradizer-se. lRorque a ,poJ.itica, em crises extre-
m·as, ·pó de consrdera;r -se forçada a vi·o1a.r as !barreiras da lei para satis>-
fazer as eJOigencias da conservação social . Dahü, da dis bincção entre estas 
d<lUIS no·rmas e d·a .fa.ta!1da•le de ambas, '<l·ahi a exietencia de dous tri-
·bunaes-: o tri·bunal politi.co e o t11i:t>unal judio\an·io. D!ilr-se-:á, porém, que 
esta dual·i•da-d.e seria o an ta.gonismo .organizflldo no seio do reg>i.men constL 
tucional. Mas tal não ha; po.rquanto o vQto aJI>proba:tonio das camara.s 
·legislativas ao esta;do de .S'itio, ap.enas fl!bso'Lve oo G<>v.erno •de sua respol!l~ 

sabiJida;de, sem períetra.r na . apreciação dos ãireitos indiV:idua% por eLle 
ofJ!I!ndiidos, ao passo que, .por outl"o lf!Jdo, as decisões da justiça, resti-
tuindo á ·liberdade oe cidadãos inju]gados, a'J)enas reintegram os direitos 
individuaes sem respo'IlsaJbiJiizar o !Go.venno . 

.AJ intelligencia desta serpara,ção entre a face po1itica e a fa.oe jurídica, na 
apreciaç,'ão ·do dispositivo constitucional, ·não é indis'pensavel sóme.nte a essa 
questão, nem se lhe refere exclusivamente. !Não se póire comprehender o :proprio 
:regimen, a natureza, a independencia e a. correlação entre os pod·eres estabele-
cidos n•a fórm•a de governo que adO'ptamos, se nlão dermos ao nosso Poder J u. 
dial;ario o uso imtegral e sem restric.;ões de todas as attribuiçi'ies que fortalecem 
o P oder J udiciario americano . 

.A. funcçião p·rimor·dial do \Sup.remro !Tribunal é garantir .e defender 'a Consti-
tuição, contra as incu rsões · dos outros dois poderes . !Neste pa:rpel ·de guarda supremo 
e ode supremo intervrete, o Tri•bunal desfaz ·as leis votadas pelo .Congresso e 'OS 
decretos expedidos pelo Governo, desde que firam preceitos constitutionaes. 

IEstajbelecendlo assim, fundamentaJment e, os organizadores do regimen não 
fizeram n enhuma -excepção, porque a menor excepção seria uma frincha indefen-
savel, uma via d'agua irremediavel no barco constitucicmal. 

!Nos Estados Un>dos, .S'rs. Juizes, o papel doa ITudicla.rio, de gra-nde interpr et e 
e defensor da !Constituição, mão fez senãl(} crlescer d·erpois dll. convenção constitu in -
te, e no decurso d·a formagão da jurisp.rudencia americana . 

.Ainda ha '!>QUOos dias o Sr. Amaro JCavalca..nti observava., que a tendencia 
d'O •direito moderno era. não abrir nunca soluÇão de continuidade na competencia 
do IS'upremro T r ibunal, para amparar os direitos individuaes . ' 

Esta tendencia, Srs. Juizes, eu ou so acreditar lque tenha mais de um seculo 
de constante affirmaçã'O na jurisp·rudencia d·os ·!Estados Umidos. 

O !Supremo TribunaJ lé sempre .o guat"da da Constituição . Se isto lé a :pr o_ 
pria essencia do .reglmen, como poderia comlportar excepção? !E que excerpção o 
sophisma propõe? J!lxactamente .n'O artigo constitucional Q.ue torna mais vulne-
ravel, .mais perigosa, mais terrível, a defesa dos direitos individ~l'a.es . Mas se 
es1lá no alicerce da Constituição, s e está na espinha ·dorsal do nosso syst-ema de 
govern o, 'que o Supremo Tribunal; se'Ildo o guarida· da lei fundamenta•!, 1ê 'O unico 
e omnipotente defensor ·d'os direitos individu aes, como poderíamos encu r t a r-lh e 
a a,Jçada, no insta·nte de maior operigo e 'Orpha.nar esses direitos de seu defensor? 
Que outro o!!ippare1ho, que outra iJD.stituic;:'ão hendaria o :dever que compete ao 
Tribunal? Se não persiste na Constituição esse apparelho ou essa instituição, nós 
seremos f'Or<;ados a chegar á conclusão d·e lque estamos num regimen falho omisso 
perigoso, exposto ao arbítrio dos governos·, sujeito lá brutali'c;lade '<los tyr~nnos __:_ 
um r egim·eltl constitucion al q u e ecr ia o u nico n o m undo civilizado, q u e n'ã o >protege 
.\l(miP?!.e trod.os os d ireitos e rgarB.Itl t ias ·con st1 tucionaes . 

• 
• • 
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O art. so; da Constituição IFed·eral, <J..iZ '!)recizamente o seguinte: 
«'Art. 80. - IPoder-seJá declarar em estado d•e sitio ~qualquer partu 

do territorio da União, sus•pendendo-se ahi . as garantias constitucionaes 
por t·empo determinado, qu'Mldo a segurança ·da iRepublica o exigir, eru 
caso de aggress'ão extrangeü•a ou commoção intestina. 

tP.arrugrapho 1.0 - Nã.o se 'BlChando reunidio o \C'ongresso e correndo 
a patria imminente ·perigo, exercená essa attribui9'ã.o o !Poder Ex:ecutivo 
federal. 

lEste artigo e seu primeiro .paragrapho ntão est&o redigidos üe fôrma que 
permitta a qualquer dos d<Jus '!)Oderes indicados umit aa>reciaçã;o arbitraria da 
owortuni'dade de seu emprego. 

A Gomstituiçã.o não lquiz armar o Legi•slativo e., na .sua a usencia, o iExecutiw., 
da faculdade wr.bit1·.0!ria d.e s u spender ·31s garantias constitucionaes. Pelo contrario .. 
A Constituição declarou expressamente, positivamente, ,que o Legis lativo só póde 
decidir o sit io na emergencia de aggressão extrangeira ou de commoção iivtestina . 
E, como este poder faz parte das a,ttri·bui!Qõe.s· do Legislativo, s·6 na sua ausencia 
deve ser delegado ao Executivo; mas neste caso, <JUando se verifiQue que a patria 
oon1e iímmin,ent>.e per·igo. 

!Mesmo no caso d·e aggressão extrangeira ou de commoçtão imtestina, o Exe-
cutivo deve a.guardRr a reunião() do !Legislativo, a \quem compete resolver sobre 
o sitiQ . A iniciativa do !Executivo s6 será lega l ~quando as circumstancias sejam 
de tal fôrma graves que a 1>:at·r!a cto•·,·.:< ;rnminm~t.e 1lel'ig.o . 

. · \Ora, ;8Ts. Juizes, ahi estão d isrposití-V<'S constltucionaes cuida:dosos e !prudentes , 
impondo condiçi)es, taxativa·s ~ vrecizas aos ·poderes indicad<Js vara aJ>plical-oo. ' 
Como suppõr que a Constituição, ,que deu ao Judiciario o poder• sobera·ho de 
guardai-a, tivesse esta.tuido, com _ tantas reservas, uma das mais terríveis contin_ 
gencias na vida dos .povos, para -depois exceptuar da unica a1çada fiscalizadora a 
sua execução? Diz o ·so·pihlsma •«mas est a a,l~:aoda ·estiá transferida ·ao Legislativo». 
E , resalvando a confusã;o a .bsurd•a entre a ·alç-ada do [Legislativo e do !.Judiciario 
no caso, eu p~rguntaria: e quando fosse por i·nici:31tiva Hle.gal -do !Congresso a de-
claração do sitio? 

A attribuição ·pertence originariament-e ao Le.gisUativo. IJlá •a.gora pood'emos 
adomittir a hypothese de uma maioria cretina nos dous ra,moQs '!)arlamentares, de-
clarando em plena paz, em ~plena ordem, um sitio destin:a.do a servir lá tperseguiÇão 
de jornalistas. A que r>ode r, a que amparo, a IQ.ue recurso voderiaml se dirigir as 
victimas 1'!a prepotencia ?. A rqu-em ca•beria ·d'ar remedio ás violenciaél praticadas? 
Quem vingaria a Constituição mutil'ada? 

@~ tanto que acto politico, o IComgresso ·PQderia impunemente commetter a 
arbitrariedade, mas nas consequencias jurídicas, de affronta a direitos individuaes, 
devia ser re~pa,ra·da noQ Slu1premo Tribunal. 

Vejamos, por,ém, ai'nda, o· rque õ'izem os paragrap'hos ,3• e 4•: 

«§ ,3 .~ - Lo.go ,que se reunir o Congresso, o Presld·ente da Rcpu-
blica lhe relataríá, motivando-as, as medidas de excePÇão .que houverem 
sido tomadas. 

§ 4.• - As autoridades 1que tenb:am ordena(,lo taes medidas são res-
ponsa veis pelos a busos commettidos. » 

Joã.o Barbalho, commentando estes dispositivos, mostrou, claramente, q,ue o 
julgamento do !Congresso é um julg.arnento puramente tpolitico, sem nenlhuma con-
sequencia judicia•l, sem interferencia nem valimento na ordem judiciarra. 

Que podená resolver o Congresso ? Reprovar o sitio . Neste caso, esta ~ua 

apreciação polltica voder<á ter como consequencia o ·:vrocesso do Presidente da 
iRepublica. IM:as o >C'ongresso n ão r>ode entrar .n:a ar>re.ctai!}ão jurídica da lega li-
dade dos ·actos do .IE'x:ecutivo ou de .se)ls agentes, por'que lhe fall-ece comvetenct/1. 
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para. isto. IDsta a-p reciação CO'IIlJPete ao Poder Judiciario, .que e o unico que julga 
as infl."aaeoões co=ettl:dras em face da lei e. distribue penas. IE tanto é política 
a aprcci~o do !Congresso, ,que ella pode nã!o ser lefAat. Se em fa.ce de canvenien-
ci·ae 'PO<liticas o \Congresso julga-se no dever de apj>rovar um acto do IE.xecu tivo, 
est a appr ovação. t em t odas as su as con s-equ encia.s p oliticas, mas não su SIPende uma 
só das su as con sequencias judicia r iae. 

!Mas a inda não me r eferi, 18rs . .Juizes, lã. gr!lJThd·e ·dlfferença, ao abysmo f r on-
teiriço, e ao mesmo temiPO definidor, cta.s respectivas competencilas dos poder es 
LegielaUvo e ~udiciario. 

I() prin'Cipio fundam enta l de toda a j urisprudencia é q,ue os tribunaes nã:o 
vodem sentenciar se?Uio em eSPecie. !Eis a:hi porque a sentenÇJa do Tribunal não 
tem effeitos politicos . 

• Digamos, Srs. lfuizes, que o Executivo abusou das condicion:aes do art. 80 
e ·decliarou illegalroente o sitio. Se deste sitio, assim illegal, resultar constrangi-
mento ou violação d e dir eitos para nuallquer individuo, o prejudicado pode se di-
rigi r lá vossa justiça, pedindo repa ração, q ue lhe s·etíá cO'Ilcedida em e,$,e01le . 

Que effeito teve a decisão do tribunal sobre as cansequencias políticas do 
sitio? :Nenhll'IIl, por11ue o tribunal não suspendeu o eitio , não annwllou as su as 
condições, n ão resp onsabilizou o \Pr esidente da Republica. 

10 t r i·bll'nal limitou-se a julga r em asp;ecie a legal applicação de um preceito 
constitucional · a um direito individual . (Dir-se-ilia que este julgamento traz, 
implicitamente, o julgamento político da legalidade do sitio. Mas assim é tambem 
para uma multidão de q uestões constantemente expostas lá. ·vossa sabedoria, como 
nos -ca.s<ls de habea.s-o.ocyus a deputad-os esteldoaes, a governadores de iEstado, a 
vereadores e intendentes. O vosso haltoos-aar,pu.s não julga im'<'licitamente factoo 
que tambem têm uma face IPOlitica? 

!Mas imaginemos, !Srs. (fuizes, !Que esse Tribunrul se recusa a proteger o di-
reito individual postergado. 

Quando o .Congresso chegar a se pronunciar, approva ou reprova o sitio. 
'Elsta decisão é politica. IDepende da opinião política de sua maioria l!lartidarla. 

iDesde que o tCongresso não lé um tribu~l judiciario e que a sua. opinião 
não se manifesta segundo a legalidade, mas segundo a razão IPOlitica , o paciente 
nada podertá esperar da deliberação política no ca.so especifico e individual do 
rlireito offendido. 

•Elle terâ, portanto, q_ue villtar á vossa barra e o vosso julgamento correrá 
independente e talvez contraditorio, com o julgamlento do Congresso. Mas mes-
mo havendo apparente contra.dição, dahl não resuoltartá nenhum mal, porque a s 
espheras são diversas: uma politlca, outra judicitaria . 

!Mas o tque succedem com este ap.pello tardio lá vossa j ustiça, pela espera, 
inutil e absurda, de u mta deliberação parlamentar, que em ;nada poder<á influir 
na vossa apreciaÇão sobre a legalidade do constrangimento individual? Resultartá 
que o sitio estando tel:\minado, o opa.clente j'â estar<á solto e tevá tragado até a 
ultima gotta o fel da vinganç,a odiosa e mesquinha, q_ue arbitrariamente atirou 
para. o fundo de uma prisão, sem socoorro e sem appello p-ara ·a lei. 

.Será isto, L'Sirs. Juizes, uma c ousa possível elogica no nosso ·estado -de civili-
nção, com o nosso r eglmen de liberdade e justiça? IE\ltlá _claro 1que não. 

Ha. mais ainda. O pavagrRI!lho '-!P, desconfiado da paixão p;artidaria e da in-
olinação despotica de um ·poder que se resume ma vontade d e = 'homeiTil, 0 
P residente da !Republlca, logo restringiu a. suspensão das garantias constitucionaes, 
quando esta medi-dta. seja da iniciatlva do 'Eixeeutivo : 

•«§ 2.0 - lEste, porém, (o Executivo), durante o estado de sitio, 
restringir-se..ha nas medidas de repressão contra as pessoas, a impô r : 

.1°, a d etenção em logar não deetlna·do aos réos de crimes communs; 
~.0, o d-esterro para outros ·s!tios do terrltorio nacional.» 
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Qu,a,ndo 3 medida parte do !Poder Legislativo, na lei ·.q,ue g, ·. estabelece, o !Con-
gresso deve ·determinar as suas condições . 

rnm.trando na apreciação destes di61Pos1tiv{)s do §• 11.0 , esse egregio Tribunal, 
em virtude de petição de pacientes que se julgavam victimas de applicf1.1:1ã,o illegal, 
tem, vor varias vezes, entrado no comhecimento da c0010Ção, julgando em eg-
peoie . . 

([)esde que a justiça federal tem entrado na apreciação da degalid'ade com 
que os paragraphos são applicados, !pOrque não entrar na do proprio artigo que 
autoriza os mesmos· ·par-agraphos? Po:r~que a apreciação do artigo tem consequencias 
políticas? ,Não, porque j~ vimos que a sua consequencia não é poUtioa, pois não 
julga, não ·elimina, nem perturba a s ituação IPOlitica d·eterminada .pelo sitio e 
não tem sen:ão a consectuencia juridica ·de g-arantir, em especie, um direito in-
dividual: 

!Mas o Poder Judiciario nã.o se tem limitado a julga r a applicação litteral, 
im:mediata e concreta da disposição taxativa da •Constituição. O !Supremo Tri-
bunal tem interpr etad o diversos artigos e tem feito ·doutri·na, applicanldo un.s em 
funcção d·e outros. 

10 art. 20 d'a Constituição, esta-belece as immunid.ades parlamentares. 'A ICem_ 
stituição não diz litteralmente, que estas immunidades subsistem durante o sitio; 
mas o Judiciario, considerando 'que o IE:Xecuivo t eriá mais tarde ctue rooponder 
perante o [Legislativo, transformado em tribunal IPo:litico, garante a immunidade 
desses juizes, interpretando .assim a ICionstituiç;.ão . IE, mais. Apr-eciando a funcç:ão 
dos deputados estadoaes, lhes ·estend.eu a\S garantias e immunida.des durante o 
estado de sitio. 

Se o vosso poder, v enerandos .Srs. Juizes, vai atlé ~ interpretação d·outrinaria 
dos intuitos ·da !Constituição, P'OI.'que motivo estacaria, exactamente, diante de 
um texto formal , de um arti•g·o concreto, positivo, claro e definido? PoN}ue o 
vossÓ poder recuaria preciza.mente diante de um! artigo cuja aP'!llicação é a mais 
temerosa arma contra a liberdade ·dos vossos concidadãos, que .oo na vossa im-
parcialidade e no vosso apego ~ lei 'Í>Oderão encontrar ap;oio ·e d·efesa? 

iN'ão. lO limite de vosso direito está exclusivamente na regra fundamental e 
elementar de toda a jurisprudencia ; f!Jô tpodleis ju!gar ~mt especie. 

!Ruy (Barbom., depois -de estudar os casos mais caracteristicos doo anna.l)S 
judiciarios oos !Estados Unidos, depois de examinar as OIPiniões maia a utorizadas 
de .seus juristas e constituintes, desde o juiz ICooley, do publicista. Hamilton, 
de IStol'n, !Curtis allê iWoolsey e até o mais· recente das grandes autoridadeõS 
am·ericanas, •Clark Hare, mostrou que todos, invariavelmente, distinguem a face 
jurídica da fac.e política de questões que, sendo políticas, envolvam sumiltaneamente 
direitos individuaes. 

([)esde .que se trate da applicação de um preceito constitucional a autoridade 
soberana para ·discernir é , exclusivamente, a vossa, Srs . Juizes. 

· !Ruy ;Barbosa repete ainda uma vez· o famiJso sophisma: 

«'Este assurupto é vedado ~ justiÇ;a. pela natureza politica das attri-
buiç;ões !que enV<Olve . » 

iE o eminente jurisccmsulto exclama: 
>«!Não vos enveredeis em tal sophisma. Qual lé a disposição consti-

tucional onde se ache essa excepção limitativa lá vossa autorida<l'e geral 
de negar execução ás deis inconstitucionaes e actos inoonstitucionaes !lo 
\Poder ®xecutivo? Se a suspensã,o .(!e garantias envolvesse, unicamente 
interesses políticos, se ;pelos 'direitos que interessa constituísse um facto 
d'e ordem e:rc!usivame.nte político, nesse caso sim. 

Com ,os· actos de !puro governo não têm que ver os tri:bunaes. !Mas 
9J(lui, não. Vôs, Tribuna·! Supremo, fostes instituído para guarda aos di-
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reitos ihdividuaes, especta!men.~~ contlia- os abu~os p,o!iticos; porque ê 
pelos abus'os poLíticos que esses direitos costumam per-ecer. !Para am-
parar essa cathegoria contra os excessos de origem particular, contra as 
inv-asões de caracter privado, n-ão careceries dessa prerogativa, a funcção 
eSipecifica de vosso ·papel, que vos manda recusar olbediencia aos actos 
do governo ou ás· deliberações dlo •Congr·esso, quando contra.vierem a 
Carta .Federal. Logo, senhores Juizes, a circumstancia ·de abrjgar-se 
em 1l6rmas políticas. o attentado, nã,0 o subtrahe ao vosso poder equili-
brador, se uma liberda·de, ferid·a, · negada, conclucada [lelo Governo, se 
leyanta diante de vós exigindio répar!JiÇão•!» 

A que fica reduzida a excepção sophistlca de attrLbuição 'POlitica? 
iNão, Srs. Juizes·. A verdadeira doutrina cuja constante vivacidade, alerta 

e pertinente, corre em todas as veias do organismo republicano é a l<l.Ue voe con-
sagra como regulador das institui!t)es legaes e defensor extremo dos direitos in-
dividuaes. 

Que vos importa que esta ou a~uella delibera~o vlá ferir este oOU oa,quelle ca-
viloso plano polltico, se estaes cumprindo o vosso dever de zelar .pela inteira con-
stitucionalidlllde das leis e decretos e pela total garantia dos direit-os indivi-
duaes? 

_llJ. juriSIPrudencta que procurasse uimitar o vosso 'POder, expresso na carta fun-
damental, seria criminosa, pois que desta limitação r esultaria o fracasso da liber-
dade e o d·esequilibrio do r.egimen. O ndé a segurança permanente, a or-dem real , 
a tranquillidade perfeita, numa sociedade sujeita a eclipses e a syncopes na ga-
ranpa dos direitos individuaes? O funccL<mamento da !Constituição s6 é com~pativel 
com a certe.Ga da legalidade. V6s sois fiadores da legali:dade na applicaçãQ. das 
!em e decretos e acima de -todas da Constituição. V6s sois protectores natos dos di-
reitos individuaes e a vossa .mais alta missão constitucional 'é protegel-.os. 

!Pois bem. tO que eu vos peço ·é a applicação litteral da lei fundamentiiJI ; mas 
fosse doutrina, fosse ainda doutrina liberal, doutrina radical •que pretendesse 
vos ~mcaminJJ~r pela mesma estrada ra-diosa por ()nde tem ido a justiça federal 
americana e €U ainda ousaria appellar \l)ara as vossas consciencias jurídicas, 
no sentido de vos pedir uma interpretação doutrinaria, que pud·esse servir para 
'Proteger uma liberdade violada. 

]N7.llElliUllG1ENIOIA UO.S .AiRTffiiO:S CQNISI'l1r'l'Uld]QNAJES RE!IJA'l1IVO.S AO ES-
TADO DIEl Sl'l1IIO 

Em tres logares diversos a !Constituição Federal se refere ao estado de sitio. 
iN o capitulo <IV, art. 3'4, n. ·2>1, especificando as attribuições do \C()ngresso, diz: 

«!Declarar em estado de sitio um ou mais pontos do territorio na-
cional, na em·ergencia de aggressões por força €Xtrangeira ou de com-
moção interna, e apoprovar ou suspender o sitio .que houver sid()· declarado 
pelo /Poder \Executivo ou seus agentes responsaveis, na ausencia do Con-
gresso . » 

iNa secção IIII, cap . ]hl, -descrlm·inando as a ttrrbuiç:'ões do P.oder Executivo, 
diz no n. l5 do art. 4:8 : 

«/Declarar, 'POr si, ou seus agentes responsaveis, o estado -d€ sitio 
.em qualquer !ponto do territorio nacional, no!! cas.os de aggressão extran-
geira ()U grave commOÇão intestina1(art. •6", n. 3; art . 3•4, n. 21, e ar-
tigo 8101). » 
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.Fina•lmente, no titulo V, disposi~ões gel'aes, diz no art. 80 e seus para-
graphos: 

«Art. 80 . - IF'oder-se-ha declara r em estado de sitio q ualquer parte 
do territorio da União, suspendendo-se ahi as garantias constitucionaes 
!por tempo determinado, quando a segurança da Republica o exigir, 
em caso de aggressão extran.geira ou commoçãio· in t estina ( art. 34, 
n . 2·1). 

§ 1.• Não se achando reunido o !Congresso, e correndo a patria 
imminente p er igo , €Xerceriâ <Jssa att r ib uiçã.o o Poder t~'xecutivo Federal 

· (arti:gp 4t8 , n. 1$) . 
§· 2." _ lEste, porem, durante o estado de sitio, restringir-6e-ha nas 

medidas de r epressão contra as ,pessoas, a impô r: 
1.•, a deten ção em lagar não destinado aos r~os d€ crimes commuru;; 
2.•, o desterro para outros sitios do territorio nacional. 
§o 3:• _ iLogo que se reunir o Congresso o ·Poder Executivo lhe 

relat ariâ, motivando-as, as medid·as de excepção .que houverem sido to-
madas. 

§ 4.• - A:s autoridades que tenham ordenado taes medidas são res-
·ponsaveis pelos abusos commettidos.' 

.. 

1Da comparação destas disposioões resulta, claral,D.ente , que o pensamento da 
Constituição é q u e ao :Poder Legislativo comipete declarar o estado de sitio. 

iN10 art. · Cl4, Th. ·2:1 , a Constituição dlá, formalmente, essa attrlbuição ao 
Congresso, espéCificando, porém, que a medida sô pôde ser tomada na emer-
gencia de aggressão por forças extt·angeiras ou de commoção interna. 

No art. 80, a Constituição diz que o sitio ,z>'ôde ser declarado com suspensílo 
de garantias constitucionaes, por t empo determinado, quawd'o a segurf-•tç.a. d~ . 
Répub!-ioa o exigtr, em oatso :d:e agm'es.siio extra:.tngeír'a ou oomm:oçãc fn :tes.ti;)w,. 

IIDste ·artigo refere -se exclusivamen.te ao sitio decl.a;rado pelo Congresso. 
Sô o Congresso p'áde susp'ender as gara'll.tif!-s c071'StitucionjL~s .p'Or temiPio ãet11rmõnJado, 
sem uma r estricção das garantias a suspender, expressa na propria >C'onstituição. 
'El !para que não haja duvida, de que este art. 80· se refere ao S·itio declarado pelo 
Congresso, a IC'onstituição accrescenta, entre .,arenthesis, uma referencia. 

O papel do ,Supremo Tribunal ·F ederal é, JPrecizamente, o de reparar as llle-
galidades ou os actos inconstltu cionaes dos outros· dous poderes da. iRepublica, 
quando solicitado em caso especifico juridico a sobre elles se manifestar. 

ill:u estou illegitimamente c:oacto na min•ha liberdade d.e •locomoção e .na li-
berdade de manifestar · o meu pensamento pela palavra escri>pta ou f·alada, nos 
limites dos codigos e das Jeis communs. A violenciru a direitos individuaes não 
pode ser mais preciza. 'A vossa funcção capital, o vosso dever essencial, é ga-
rantir e proteger os direitos individuaes declara·dos no art. 72 da Constituição. 
Eu voe peço ,que appli!queis o· texto escripto -da !Constituição ao decreto assignado 
pelo Presidente da Republica em 4 de IM>arço, considerando egualmente a sua jus-
tificação d·e motivos. Peço-vos ainda, que vos reporteis aos factos sabidos e PU-
blicados, .ás occorrenc!as conhecidas, anteriores, presentes e !posteriores 'â data do 
decreto . 

.AJIJ.tes ..(!.e vos pronunciárdes, recordae_vos ,que_ a minha causa n'ão é a que 
pretende justiça para ·alguns humildes j,orna;listas encarcerados, em sa tisfaQito 
de odios indignos; >é a causa d'o direito e da liberdade de toda a 'Nação, que nil.o 
pôde duvidar da defeza desse egregio Tribunal, contra a possivel repetição de 
um tão monstruoso ata•que lá. Constltuiçã·o iFederal, para fine · tií{o mesquinhos, 
com oonsequencias tão lamentaveis. 
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A forca da justica, a forca da lei, a força. do d ireito reside exclusivamente na 
integridade e na coragem mora.! dos juizes. 

Senhores. lEu -a~Itpello para a vossa. ccmsciencia., submettendo-vos em julga-
mento esta causa e afifrmando ser verdade tudo quanto foi allegado. 

Rio de Janeiro, 8 de Albril de '1<914. 

JOSE' lD!>UARDO DE 'MAC&OO SOARES. 

DOCUIMlElN'l10 IN . 1 

TELEGRAM'MA DOS OFFICIAES DA GUARN'!ÇÃJO DE . FOR'J.1ALEZA, DIRIGIDO AO CLUB 
· MliLITA!R 

«Desejando permanecer dentro da lega lidade e da. disciplina, pedimos 
a intervenção :do C1ub em favor desta guarnição, forçada a uma attitude 
que julgamos incompatível com a dignidade militar deante da probabili-
dad-e da rproxima invasão da cidade pela. horda assassina 1de j agunços. 

A resposta. do IClub Militar, r®resentllinte legitimo do !Exercito, justi-
ficai'á o nosso procedimento futuro.» 

Assignam este importante documento os seguintes officiaes: Capitães 
J.osê Jovino Mar.ques Junior, Arthur IFelicianJO !Pinheiro da Silva, ~ntil 
Mendes !Tavares, Hypolito éDuartc !Nunes, ·Adolpho Massa, Paulo Pinto 
de Abreu; 'Primeiros t enentes !Benedicto .Passos -de Carvalho, Vlrgilio An-
ton1o 'BDrba, Josaphat do 'Amarful !Caldeira, !Melchisedeclt -Fernandes Bra-
ga, José !Coriolano, Vicente Olympio !Rego !Goiabeira, Vicente Alves Mo-
_reira, Manoel Lopes Vel"Çosa; segundos tenentes AntoniD Luiz •Costa Sa-n-
flos, lR.odolpho Figueiredo de :Souza, Antonio ·Marques ·da !Rocha, Ad'OLpho 
;Pereira !Maia, Antonio FelicianD de Abreu, \Antonio 'Alves Fernandes Ta-
vara, José Armando de Oliveira, João da Costa Villar, .Alfredo 'Pinto, João 
Cavalcante !Mello, .Sergio HenrLque >Card'im, José IP'Olycarpo ICaven disk; 
Aspirantes &ntonio de Assis •Fernandes Tavora e João l'l:ypolito Simões 
da <Costa. 

DOCU!M!E!J.'fiTO N. .2 

DISPOSIÇÕES DO REGULAMENTO DO ClJUB MILITAR 

c<tA.rt. 1.0 - ro C1ub (Militar, funda-do na !C apita.! ;:Federal, em 26 de 
Junho de .1'88'7, e, actualmente, com sêd·e á Avenida tCentral n. 2151, tem 
po_r fim: 

Paragrapho J:V - Advogar os fllvtlet_esses conectivos da C~(J,8se, e os ín-
·d ivi'duaes de seus socios e respectivas lamilias, empregando pa'rà isso os 
melo~ de direito:~>. 

DO!OUIMIElN'TIO IN. 3 

CONiVOCAQÃO DA ASSlilMBLÊA GERAL 'll!() CLUB MILITAR 

·«OLU.B IMJiii.JITtA!R - Assembl~a ·geral extraordinaria - •Primeira con-
vocação - :De ordem do Sr. General Presidente, e _ por deliberacã.o unanime 
da directorla do IOlub !Mllltar, cumpre-me levar ao conhecimento dos Srs. 
eocios os factos Geguintes: . 
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Avulta·do numero de cons ocios nossoo, -numero que é difficil !precizar, 
dirigiu lá directoria um relquerimento em q u e, de accôrdo com o para-
gr.apho do art . 44, dos nossos \Estatutos, pede a convocação .d.e uma assem-
bléa geral extraordinaria, «afim de que sejam discutidas e assentadas· 
as bases de uma ;possível collabora.ção do Club na obra patriotica e huma_ 
nitaria da terminação da luta civil que ora ensanguenta e desola o 'E<3taJo 
do Geal'lá, luta 1qu e custou a vida a um 'digno e valo-roso official do Exer-
cito, e que ameaça envolver e sacrificar nu=a campanha ingloria outros 
elementos valio~os da sociedade civil e das o1asse.> a rmad•as. » 

IPor -outr-o lado, 2.8 consocios nossos, ora pertencentes ·á guarnição fe-
d-eral da ctdad e ·de Fortaleza, dirigiram a esta direc toria expressivo tele_ 
gr·amma pedindo a intervenção <ro IC!ub .:Militar em favor da.que1la guarni-
ção, na. angustiosa emer.gcncia em que ;se achava, de ser forç,ada a ll!Da 
attitude que julgava incompativel com< a digni:drud·e militar, qual a de ' 
assistir indifferente ao massacre da po;pul~o de Fortaleza pela hord.a 
assassina de jagunços, :que do , interior do Estado marcham sobre a referida 
cidaode . 

ffiJm !Óbediencia lá disposição regulamentar relativa ao caso, a directoria 
resolveu, q uanto ao primeiro requerimento, que fusse COJJ!vocada a assem-
bféa ' geral; e, qu'anto ao segundo pedido, não :poden·do a directoria, num 
momento tã.o grave, assumir a responsabi!ida·de de uma resoluçãlo qualquer, 
tomada em nome dos seus consocios·, deliberou, tambem• por unanimidade, 
que lá assemb~éa geral fosse .presente o angustioso appello dos nossos ca-
mamdas dlo norte. 

iEm obediencia, !!JOis, a essas resoluç,ões da directoria, nesta data convoco 
a assemb]êa geral do IC'lub !Militar para quarta.~feira, 4' do corrente, ás 8 
horas da noite, em noss-a Séde social. 

!Como, porém, em virtude de uma disposição dos nossos !Estatutos, o 
Olub tMilitar .não delibera em .;Jrimelra. conVIOCação, recommendo a todos 
os nossos socios aguardarem a segunda chamada, que serlá feita para srub-
bad.o, 7 d'O corrente, ás 8 horas da noite, ao menos que não seja. requerida 
e co.ncedida ·pela dir€ctoria a -dispensa de interstício entre a primeira oon-
vocação e a segunda. 

Secretaria do 'Club Militar, 1.• de :Março d'e 19114. - <Capitão Mar-;o 
C!ementino, .1.• Secretario. » 

DOICIUlMiillNI'TIO N . 4 

DOCUMENTO CO'MMUNICADO AOS JORNA.ES PELO GABINETE DO COMMANDO 
DA 19•. a REGIÃO MILITAR 

•C<,Será apresentada n·a proxima reunião do Glub !Militar a seguinte mo-
ção: 

·«O IC!ub .:Militar resolve: 
-a) Aconselhar a-o Exercito não se deixar envolver na po!itica dissol-

vente, attentJatoria dos ·deveres tpr·ofission.a-es do so1da-do; 
b) !Commissionar os generaes Aguiar e lFaria afim de se entenderem 

com o Governo da tRepublica, hypothecando-lhe apoio na m-anutenção con-
stitucional· da -ordem ;Imblica e de respeito ã propriedade ; 

o) Que o caso cham!a:c11o -do •«Gea~á>> está ·dentro do criterio (b), cum-
.Prlnd·o, pois, ao Governo agir com energia, firmeza e segurança; . 

d) 'T elegraphar â .guarnição d'O iCeará, concitando-a a manter-se rigoro-
samente dentro das boas norll'l!aS da disciplina, cumprindo ordens !egaes 
de autoridades constituídas e a todo o transe -a ordem publica. • 
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[)0CJUIMlEN"l10 iN . ·5 

NO= DO SR. MINISTRO DA JUSTIÇA, ·PU'BLICA<DA NO <<DIARIO OFFICJ;AL», 
DE 3 DE MARÇO 

.<<iEJn vista dos acontecimetnos que se desenrolam no tenitorio ·do Cea-
r á., o Governo da lRepublica t em m antido attitude a que a.s circumstancias 
o obrigam, em Dbediencia aos preceitos <l.a Constituição. 

Desde o come@ determinou ao inspector da região militar .que para 
ali se transportasse, com o fim de manter as forças federaes extranhas ás 
lutas politicas Iocaes, evitar massacres, deshonrosos do bom nome nacional, e influir, ~;)elo cons<>1hlo ;;levado e insuspeit1o, sobre os a.ruimos dos con-
tendores, afim de conseguir-se uma solução ·pacifica. Teve sempre o maior 
cuidado em •não envolver-se na contenda, guardando a posição .que a .con-
stituiçãJo lhe impõe- de respeito á auto'Tlomia local. Para .não '])arecer que 
fugia a essa regra, conservou no ICearlá officiaes immediatamente envoL 
vidos na po;Jitica de apoio ao Sr. Franco !Ra•bello, no desempenho de fun -
cção electiva, e não an.nullou o .aéeo d~ um dos inspectores da região, que 
forneceu mais de cem mil tiros 'á policia cearense . 

Quando o ,S r . Franco <Rabello Ilediu um contingente de forga federal 
para, incorporado ã po·licia, dar combate ruos seus· adversarios, respondeu-
lhe o governo lqu e não po•dia attendcr a essa solicitação, •por.que não lhe 
era licito recla=r do Exercito nacional serviços subalternos de auxiliar 
•d'e foh;;as locaes nas ltlctas po;liticas dos !Estados e por,que a ConstituiçãG 
regula a f6rma preciza de solicitar a intervenção federal, bem como o seu 
objecúo e os seus limites. 

Nã,o é permitti!do á Uniã-o prestar o concurso 'do Exercito naciona l 
a contendas regiona~s, s'6 podendo nos casos taxativos da IConstituiçã'() da. 
Republica, enviand-o sob a direcç:ão do Governo !Federal e ICommando .de 
suas ;'LUtoridades legaes , a .quem cabe a responsabiUdade d a intervenção. 
Não p·o.ctia .ser. outro o procedimento do governo, n em' diverso lhe per-
mittem as leis: a or,dem alter1ada nos Estados, com o fito de aggressão 
aos •poderes, esta cabe ·ã.s suas autoridades constituídas restabelecei-a. Im-
potentes ;para i ss·o, lhes é facultado recLamarem da União a medida regu_ 
la,da pel!> n. (l do art . 6•.0 da >Constituição da iR.epublica. Não o fazen do, 
não pôde esta ingerir-se na vida local como parte n.a luta, . salvo a hypo-
these de uma solução final, de acei,halia do governo, 1que a obrigue a itL 
tervir por direito ~moprio. 

\Entretanto, não se .desinteressou o Governo Federal do que se passa 
nG Gear.ã.. Para ali, •por seu re;presentante, removeu forças capazes de asse-
gurar efficazes garantias aGs habitant es do ®stado, sem distincção política, 
e tem oonseguido D .seu intuito, evitando agora as 9Cenas .que j.á se pro-
duziram, de aggressões violentas a pessoas e ás propriedades d·os politi-
cos. 

ADõra isto nada póde mais fazer .peta situação de intolerancia em que 
estão os grupos contendores . 

'Estlá, porém, a:percebido de elementos .para evitar um ata·que cruentG 
!á ca'Pital, com Eacrificio de vidas e -de fortuna publica e particular; asse-
gural!á, como até aqui, reconhecida a falta de elementos no g-overno dG 
\Estado para tornai-as .efficazes, completas garántias a naciona.es e extran_ 
geir.(}S. 

IE nessa elevada attitude se manter1á em1quanto não prGduzh· hypothese 
legal •que o obrigue a intervir no caso local. 

Só pôde ser censurado esse procedimento pelos: agitadores contuma-
zes, que ·procuram momento a zad'G :pa"t·a conseguirem com a perturbação 
·da paz a sublevação da ot·dem constitucional, buscand!o na capital adhe-
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sões dOs rperturbadores e insuflar a i•llldisciplina das forças arm>a;das üa 
nação. A confiança {!Ue inspira ·O sentimento de ordem do caracter nacio-

nal, a inquebranta vel disciplina e inexcedivel amor a íRepublica, do !Exercito 
e da Armada n'acionaes, •bem como a vigilancia tolerante, sem cuidados, 
exercida pelo governo, asseguram completa tr'aiJJquilUdade á. 'Naçã{), que 
a reclama .para solução de graves e insistentes problemas.» 

iDIOICIU)M\EINT.O N . 6 

NOTA DO GOVERNO PUBLICADA NO «DIARlO OFFICIAL», DE 3, SOBRE A 
ATTITUDE DO CLUB MILITAR 

«A .a·nnunciada reunião d:o Olub Militar, !Para tratar do caso do Ceare, 
não pôde ser causa aos commentarios que alguns jornaes têm feito. Certo 
do espirito de disciplina e amor ás instituiçjíes que dirige a officialid'a.de 
do [Exercito brasileiro e sabendo que os estatutos d·o Club impedem que 
elle intervenha na rpo1itica, {) governo confia .absolutamente em que a ses-
são annunciada confirmará mais um'a vez a correcção Lnquebrantavcl do~ 
mesmos e deilliOnstrará {) inuti•l esforço õos inimigos da íRepublica e da 
ordem para sublevarem as f-orças nacionaes, em proveito dos seus odios ou 
das suas amJOições. » 

"' DOCIUIMlEN.'l10 N. 7 

NOTICIA DA REUNIÃ.O DE GEN'ERIAES NO GABINETE DO SR. ·MIN-ISTRO DA 
GUERRA 

(IDo Imparcial, .de 4 de IMal'Ç)()') . 

·<~Conforme notictámos, reuniram-se hontem, á.s 11 horas da manhã, 
no Q)lartel General, a convite do Sl'. General Souza Aguiar, os commandan-
t es das duas brigadas e dos corpos da guarndção desta ci-dade. 

!Nessa reunião 10 ,sr. !Souza Aguiar não occultou aos seus subordinados 
{!Ue hontem procurou, em nome do ã!JxercitJo, o Sr. Presidente da Repu-
blioa, e .lhe assegurou a sua solidariedade. 

Tratando· <d·o a;p.pello ·da guarniç,ão de ·Fortaleza, o Inspector da g,,a re-
giã-o IJ'Onderou que ·os socios do Club ;Militar deviam responder a esse 
aoppello, de accõrdo com as bases dos seus ·Estatuto.s, sem paixões e odios 
politicos. 

·Fiiido o serni·ão de enéommenda do ST. :stouza Aguiar, os referidos offi-
ciaes foram , incorporad{)S, cumprimentar o S·r. !Ministro da Guerra, pela 
passagem de seu anniversario natalicio. 

O Inspector da 9.• regtão, inter.pretando os sentimentos de seus cama-
:nrudas, mand'Ou abrir aJ!as, varreu a re'!lortagem do ga·binete ministerial e 
pespegou em cima do pilherico Sr . Vespasiano o seguinte ;palavrorio: 

«Aproveito o momento em que felicito um amigo, um companhiro •de 
armas, para lembrar a este mesmo amigo a situação melindrosa que a 
classe atravessa presentemente, ameaça;da pe1as ambições d'Os <<inimigos 
da Republica. '' (.O Sr. Ve.swasian~o sortnilu) . 

'IDm nome da guarnição, declaro que o [Exercito continúa extranho a 
qualquer movimento revolucionario, e, fazendo votos rpela felicidade de 
V. rEx., arproveito a .op.portunida<le poar-a apresentar os seus protesros de 
·solidariedade ao Sr. Presidente da !Repub1ica». 
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\Depois falou o Sr. General Caetano de Faria que em breves palavr.as 
fez ver a.o manifestado q ue a attitude dos jovens .officiaes da guarnição 
de F<Jrt:aleza 'representa, apenas, o ardor naturail da mocidade . 

iReferiu-se sobre a a.ssemblléa .pedida a<J Glub Militar e terminou affir-
mando a solidarieda-de do IDxercito ao governo, desde que a actual situa-
ção ten'ha <J seu breve rema te . 

.O Sr. General Vespasillino res,pondeu aos <iiscursbs acima referidos 
vivanwn,tc emoci.on,atd.o, repro-duzindo, pilhericamente, as declaraqões con-
tidas na celebre nota official de 3 . » 

N.OTICIA DA REUNJ:Ã,Q DA DIRE~RIA .00 CLUB MILITAR, •PARIA RECUSÀR A 
URGENCIA REQUERIDA PARA A ASSE>M'BLÉA GERAL 

•«'A reunião oda directoria, tendo comeQado á.;; 1'7 horas, t erminou ás 
18 112". 

!Estiveram presentes a essa reunião <JS Srs. General Tito Escobar, Pre-
si-dente; Coronel Albuquerque de S•ouQ:a, \Primeiro ViceJPresidente; .Coronel 
S.ouza ~uiar, Segundo Vice-IPresidente; Cap.itão !Mario :Clementino, !Pri-
meiro ·secretario; Segundo Tenente Herminio Bastos Alberto, Segund·o Se_ 
cretario ; !Capitão A ntenor •Santa ·Cruz Pereira de .Abreu, 1.0 Thesoureiro ; 
s ·egundo Tenente tCornelio •Caldas, Segurudo Thesoureiro ; Oa-pitão .Pedro 
Brasil!; bibliothecario, e Primeiro Tenente Dr. Portella, medico. 

Terminadl!l a sessão, o Sr. ·Capitão Mario Olemen:tLno for:neceu á lm-
IPl'ensa a seguinte n-ota : 

"'Ficou reso·lvi•do q.u e .se il•e·clare que o CJub Mi:lita:r nãio d.elLbe.rará 
amanhã, em primeira conv-ocaçã·o, o caso do Geará, pela difficu•J.dade de 
a.val1.atr .o •numer-o de socios r•esi:dentes n esta ICap.ital, e em obediencia ás 
disposições rreg.u.Jam e.nta.'l'es. 

A iDireotoria não põéle co-nced.er ·a 'l!l!'gencia .ped1ida, po-r S·er contraria ao 
.grtigo 45 dos IDsta:tutos dto Olub . 

.A assembléa .-.eune-<S·e, rem segunda comvocação, s·a.b.bado, ás 15 •horas. 
>Os ovrudores :terão a ,pa'lavra na ordem -d·a 1nscrlpção, só se attend·end<J 

a.os orrudo:nes aV>ulsos, depoi:s de esgotf:ada a sé.-ie dos inscr'li1}tos. 
Amanhã, á ta.rde, serão !IJUibl'iocrudas as 1nstr·ucções q ue devem regular 

a as~em•~léa gera;!.» 

DOCUMENTO N. 9 

DECRE'l'O DO SITIO, DE 4 DE MARÇO DE 1914 

«·Cons·i·derando :ser imprescindiveJ á. vjda da NaçãQ a manu1:enção da 
ordem plll'hUca, é d€ver !Illaximo d'O Poder Executivo assegurail-a, .bem como 
s.er certo .que elementos sulb'Versivos llJ'rocuram pe:ntul"bal-a, não s6 por meio 
de cr-im·imosa !Propaganda, mas tambem tpela •pratica <éLe -actos• característicos 
de rebeJ.Jião, que constituem ·grave CODltiLO.Ção inte·stina, e fundado nos 
al'ts. 48, n. 1•&, e 8·0, parll(,"l'a'Pho 1°, da Gonsti1JUição da R epublica, decreto. 
artigQ 'll·nico, são declao-a·dos em estl!ido -de sitio, a,té ·31 do ·COl'rente m·ez de 
•Mrurç.o, o IDistmcto IFederatl e as comarcas de iN'icbheroy e ·Petropoli s, no 
·ES'ta!d·o d·o iRio de .Janeiro, suspendendo-se 'a<hi a·s -gara.n'bitas constitucionaes 
pelo refe rido pra2o. 

:Rio <ie .Janei•ro, 4 de Ma·rço -de 1914, 26° da Republi.ca e 93~ -da 1nde-
pendenc'ia. - (L'\.I;;:si!g. ) - M.areclval Hern•es R. da Fo'lbBeca. - H .n·cula.no 
de Freitas. · 
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DOOUMENTD N . 10 

OONS])IlERANlDOS QUE PRECEDEM o DECRETO DE SITIO, DJil 4 DE MA•RÇO DE 1914 

«lia t ·empoo já que elementos perturba<l.·ores con.h;,c'idos·, ·a!:jj~dos a am-
biciosos rpo-ltucos, tentam, por meio de •u:ma propaga,Il'da S'll·hv·ersiVIa, alterar 
ru ord·e.m P'UJbJiica, _·a·m:rusta,ndo o .pai·z á revol-ução . 

Ln.explicavel pera,nte a op:iJniã,o honesta esse esforço disso-lvente, ante o 
:f)unooionam€'I1Jto ll"e!g·ul•ar ,dJas ·i·n·stituiç:ões e a Jdvre manilfe\Stação da vo!Iltaid:e 
!Ilaci-onrul,' que se •Pr(\llaraVl8l para escolher ú supremo ma-g,tstrado da R epu-
iblica, mo dia 1• do cor.rente, Jlegrulmente el€ito, € or.i:m1nosa qUJaJq•uer tenta-
•t iiV.a .de sub<v.ersão da Qrdem, quando a Nação •r ecl-ama >ai tranquiith!id-ade in-
;1i~pensruvel rprura oura;r-se da crise ·que .atraves.sa, .foi, <Jntretanto, ard•oros!lr 
mente mpre.,"'DaJda a a·<Jvo!nção, !Por .pa·lM'l1ltS, "' por :fiructos, ltenta·da. 

Na i mprensa se fez, pela ca~umnôa e .pela tni·m'ia, com o €ffi•P1'ego da 
m entira syst·ematiCial, 'Uma Catm:Panha ' de de·screéHto contra os ,pod€res pu-
pull:>l.icos, corrn Q .fito <l.e, <Nm!Lnui!Il•Co~he a <força m{)ll'all, lfa;eilit!lir •O ex:ito do 
tra·bal'ho r evQ>.lfll!oionario, -bem ;oomo um per~istente incitamento á revolta. 

Para complemento de toda essa acçã:o crim-inosa, se tentou su"!}!evar as 
<forças an,•na{!as da Naçã.o por meio de 'l.)aucos afficiaes, já arredados da 
Úleira ·pela 'l"efo·ran<l!, ou se-duzidos po•r am'bições· uu decepções potldticas, q-ue 
il'lã·o · attin g;em •a .correc-ta d1,sc!p-Yin•a e o i.nquebranta'V.e} l)U tri<Ythsmo e. ·amoT 
lá IR!ep.U/bl!ilca rque -d•is-tingu em e lhonr&m !!lS no&sas classes wrm.aJdas lbrasil•eiras. 

!Em 'Vista d 1is•so, para <Jvi>trur os etlfei>tos da -am·ardhdoa, em •qu<J d·lliCOn.soien-
:tes ou :pel'ver.so·s .tenta.m 1amç:rur a Patria, •e deamte de :factos ca'!"acteristicos 
de commoção 'i-ntestina occprd-dos 'hontem em r u·a.s d<Jsta •Capi-tll!i, co=•ação 
que anais tard<l :Pó.de produzi•r irreparaweis e,ff-eitos, •resolveu o Sr. ·Presi-
<l.enté da Repubhloca d ecreta.F () estado '<'Le sitto, afim -d·e -usar dos meios pre-
ventiJvo;s q•u·e >a~ Oonstituição aJSseg·ura :para defende<· a 011dem p'lllbUca e o 
regular f u:nccionaroooto d•a,s instituoções. 

Q Go'Vieraw confia ,no's .sentimentos .de -or-dem da p opurL;t.ção para ev.ita:r 
o em'i;lrego ·•d<e medidas excepoionaes, ·q.ue .se tornam 1m-dispensaveis, il'OOO!vido 
1'iranPmente .a 11Íln•itao·-se, durante a s·uspensão daiS .garantias cons.tltuciona·es, 
aos actos imr.wescim'!:ilv·eis á segui,lli!IlÇa da •tranquiUi-da-de publica,» 

DOCUMEN'l'O N. 11 

TELEGRAM\MA DO SENADOR PINHEIRO MA,CHA'DO, DIRIGEDO AO SEN&DOR AZEREDO, PUELI· 
CADO NA EDIÇÃO DE 11 DE MARÇO, PELO «LE F I GARO» 

<<A agHaçã.o intensa provoca<ia pel·os rudvers21rjos systematl-cos do Go-
IV€rno e -augme.n:tada pela <Jxci-taçã-o de elementos do :pa;rti-do dominamte no 
•Ceará, aocabou ;por produzir uma COtnf-u.si1o e 'Uma d·esorde•n, que se commu-
nie>a~ram a alguns e lementos miloi'tares q-ue .se t eve d·e excluir, com ind-igna-
ção, do Olu-b :Militar. Desco'be>rtos os seus propos.it()S, o G.o'Ve rno agiu de modo 
energico, e-n.tr.amd.o .tudo imm·edi-atamente €m ordem. O MarechaJ .Pres>dente 
t!illl se con-duúdo com u ma co-ragem cwlma e résaJ-u>ta, oh amaondo a1s c!asGes 
ar.ma1das á ifnteira -disoitplina. Esta·s S·ão completamente SO!idami~ com O 

Gm>erno, cuj21s me.di-das têm sid•o UJnani:meme.nte a-pproV!ll-das, te.ncto-se a im-
pDes-são de ·uma me'lhoria geral da situação." 

DOCUMENTO N . 12 

«VARIA» DO «JORNAL DO COMIM:ElRlC'IO», )iJDIÇÃ;O !}E 25 DE, MARÇO 

«0 .Sr. General Marques ·Purto, · c'hefe -do Depar trumento d-à Guerra, foo 
nomeado pa•ra pr€S>td'ir ao inquerti•to poli-cia! mi-litar· so:bre os acontecilmentos 
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que occo rreram •nesta dda{le, a meaçando su•bvertet· ·a ordem publlicru, e que 
{leterr-minli!Taãn a {lecret açã;o {lo estrudo de s.ictio . 

.S. E ·x. nomeou p ara sel.'vir {l·e escrivão Q 2° Tenente João Rod•rigues 
de .J·esus., 

DOCU.M.EN'I'O N. 13 
NOTA OFFICIOSA PUBLICA•DA PELOS JORNAES DE 2·6 DE MARÇO (EXTR~IDA DO 

« J ORNAL DO COMMERCIOl> ) 
«Na reuni.ão ministerial d·e •hontem, depais do desprucho coHectivo, ficou 

.de l:i'berad·o ser ;pror.agado até 3·0 de A-br>l '))J'Oximo o estado de sitio decla-
rado até 31 do co•rrente, para esta tCapHal e a.o coma.rcas de Ni·otheroy e 
;p ,etl'O'poUs e <ES'taido do .Cear á . 

O decreto de pror·og<ação .serâ a •ssignado :no dia (ll ·do . corrente. 
O Governo va:e ifa"Zer uma rwisão das .pessoas detidas, afim de p õr 

em .Jiberdad·e as que se apurar n ão teTem es'taoo envo-Lvidas em movimentos 
tendentes a pravocar a subversão da •Ordem ;pub'Lica. » 

DOCUMENTO N. 14 

THEOR DO DECro:TO IDE 31 DE MARÇO, PROROGANDO O ESl\ADO DE SITIO ATÉ 30 DE ABRIL 
«0 IP r esid·ente da RepU'bLica dos Estados Unidos do Brasil: 

Cansid er a ndo que .subsis té.m algumrus das mais Importantes ctrcums t an-
cias q.ue dete rminarem a decretação do estado de sitio ;para esta .Capital, 
comrurcas de <Nic tberoy e P .etropolis, no Estado d o •Rio d e .J<8JIJ.eiro, e poste-
riormente p rura o Cea,rá ; 

Consider ando qu·e, em t aes co-n~ições , é ·lndiSpensavel continuar em sus-
!]Jensas, nesses pontos do territoni.a nacional, ·as garantirus êonstLtucionaes: 

Resolve: 
'Fica prorDgado a•té 3 (} ·de A:b·rL!' do ·carremt e anno o eo3tado d·e sitio de-

creta.do a 4 do corrente mez .para a .OlJ1pital F·ederal ·e c omarcas -de N'tothe-
rroy .e ,p.etl'O'[l'Olis, ·no <Esta·dQ do tRio de .Ja n eiro, e a 9 do m esmo mez para 
o ·EstadQ do C-eará, canti.n.uando a ·hi .suspensas as gau-anti-as ~ons.titucionaes, 

a,té <l. da J30 d.e A!bri l do corrente tanno . 
Rio -de J anei-ro, 31 de Março de mil novecentos e quatorze, nonage-

simo •te>r ceiro da Lndepemidencia e vigeGin1,o sexto <'La! .R epub1ica. - H e1·-mes 
R. · Fonsecct. - H Ewculwno de Fa·e~tas. » 

DtEBAT.E•S 

N. 3 .. 5 27 ( • ) - Capitnl F.ederal - Relato•r, •o S.r. Mt n'is·tro A-mu,ro Cava.lcanti ; 
impetrantes, os prudentes José Eduard·o de Ma·oedo Soares e o-utros. 

0 SR. MINISTRO AlMA.RO CAVALCANTI (?·eLCLtOtr) - diz que a materia c~nsub
stanciada ·no pedido tde /l!(J,beas-corpus d e que se trata é de mrux·ima itnporta.n·cia., 
por ser o primeir<O no g.enero impetrll!do ao T rtbunllll. 

A. p etição é .um tra'ba:l<ho clnngo, m ethO'dioaan.ente feito, tkado -da tnt elligemcia 
da 1ei e da apreciação dos factos. E' tão longa .que, se a q-uizesse 'le r, t omaria 
a sessão toda d.o Tr.tbun.a:l. 

·Como sabe q ue e l'la e stá impressa e distrLb'Uida po-r tod.as os .Sr.s. 'MiniS'tros, 
vai faz.er apenas ·o seu resumo, dand.o QS fundamentos a:Hegrudos !])elo impetrante 
do · seguinte m odo: 

Primeiro, diz <O ·inr;petrante que o -d·i•reito de ·US!llr do estado de sHJio tem seus 
Hmrltes proprios d·entr.o d.o.s casos marca'd·os na Cons tituiçàQ. 'PDr conseguinte, 
'l!Sar do est a do Ide s itio .fóra .desse.o casos, é .p·r ati-e.lllr 'um aibus·o, é commetter 'Uma 

(• ) Da •«Revista do Supremo Tribuna-l», ,O.,bril, 1914. 
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inconsti·tucionalidade; <ruecres.cen.tando, Os <:asos prevjstos -em que o Presidente da 
Repu.b-lica póde usar do estado de sitio, devem assenta.r em factos, que expri-
mam realmente a ,gl'll!Ve rommoção intestina de que fa!ila ru Cons'tituiçíW . E afl'l!rma 
o ;im,petrante que os ·fa-ctos conhecid.os do 1}Ub.J.ico, e con stam dos docu\flen.tos que 
ene eXJhilbe, não .são de na.tureza a se poder •P;Or ell~ a:ff.i:rma.r que o estado 
de si'tio fo·sse determinado cocrno D:>ase nos m esmos factos. A~lega, como .factos 
.conhecidos, e · de que junta ·documentos - «teleg.ramrna-s d·e officiaes do .ceará 
pedin<to conse'mlQs ~o CJ.wb MiJidtwr ; a ~·elll!Jião deste Cl'lllb, con.forme d-eterminam 
os .seus estatutos ; os factos .declal'ados pelo !Ministro da Justiça -em seus con-
,siderandos para servirem de .base á decretação do ·sitio ; os 1}r<Jprios considerandos 
do decreto de estado de s'iti<J; as d-eola•rações fei1Jals pela ·imprensa, doa •Parte do 
Govei"no, <JU de outras auto.r-idades a res·peito da situ.ação dominante no paiz, 
aqui e no Ceará; e concl'l!e, diz o orador, que todos estes factos sendo os unicos 
existentes, não erov:n capazes de autol'izarem a medida extraord!inaria do s'itio. 

A ou-tra ·série d-e allegaçõee do ·impetrante contém o seguinte: Que cabe 
ao Judiciario, não obstante tra,tar-se d·e materia pol~tica, como é o estado de 
s itio, dm.teJ.wior, .para declawar inconstltuci·Ona.l o decreto de cs~a·do {!.e siti•o, por 
ter sido feito tf61ra das prev.ises da Constituiçlão, e, em consequencia, é caso 
de ser concedida a o.rdem de habea'll_,oorpus pedtida. Af:fi<rma que este seu modo de 
vê.r est!á -d•e accõr.do c-om a ju'tisprudenda do Tr.ibuna l, que assim tem procedido 
em outros C!LSQS politicos, de natureza eesencialtmente :PO<litioa. •Alffio-ma, IÜnda, 
qu·e outra mão podia ser a dm1elldg·encia do runt. ·8·0· da 001116tit.u:ição Fedm'llll, donde 
o tP.resi-d<ente d'a IRepu'M'ica tire. autQridade para decretar o estado de s'itio. 

!Em resumo, diz o ·Ol'ador, é este o ![Uiru'lamento do ;pedido. 
Mas, antes de vota.-, cromo eun outros casos a;naJ.ogos tem ;p.ro:posto que se peç.am 

informações ou esclall"-ecimentos ao Governo, p:reC'i.:a decJ.a:rar ao Tri!bunrul porque, · 
desta 'V·ez, se -afasta-rá dessa mo.rma. 

Emtretan.to, acoresceruta o orador, se o 'I'riruna:b entende<r que assim deve ser, 
que assim deve lfa:ze.r, lllW serfá eUe quem levante obdecção com o seu 'Voto. 

DJ;rá por que, desta vez, .pd·esoinde de pedir imrf-o'!'mações a;O Governo, quanto ao~ 
faC/tos, ~ I]J·O·r/que oeJ•l'oo são de notoriedade pu:tlliaa, - ou, por outra, os il'actos Bão 
oP q.ue consta.m do decreto que declrurou o estado íLe siti<J,' e .que não é licito a nin-
g>uem, sob-retudo, ao IPoder Jud'ici-rurio, tgmo•rar; quanto ao fumdamento j;uridiico do 
pedido, p001Q'ue, justamente, o que o T ri·bunwb tem de <lecid!Lr pela p.rimetna vez. 
é uma questão de <C.ireito constituc1onal, pa•na. o que a 1nforrrração do Governo não 
pod·ia de mo.do aJgum concor.rer, mod·i!f.icando o modo de entender do Tribunal. 

iP.o'I'ta.nto, o orado:r dis'Pensa-se, desta vez, de propfu· a prel'imina:r de info.r-
mações, e ee o Tdbuna.l estiver de a.ccfu·do, opa.ssaná a da.- o seu v.oto. 

'Te1'1D.tnado o ra!atorio e dis:pe:nsados ;pelos S•r.S>. !Ministros qu.aes.qucr QUtros 
esclrurecimentos, o Sr. Presidente convida <J Sr. íMinisi>ro o-.ela:tor a da.r o seu voto. 

0 .SR. MINISTRO !AMARO CAVALCANTI (1·elator) - n•ão oib&tante diS[)Õ.r O ll'rt. 16, 
§ 12:•, lll. •1, 1·ettra b, do Regimento do "''rrhnnal, {]!lie a •este não ,compete conlhccer 
de habeas-oorpt<s, quando a. ;prjsã,o consistir em de'te.nção, dou·nante o estado de 
sttio, em J.u.g-ao- nã,o destinad-o aos xéos de cl'i-mes commun'l, ou em àe!O'te!r·ro para 
outros .pontos d!o :t.enrito:rio naciollllll, se -taes medi&rus foram aU"tOl'i'zadas pelo 
Poder IEx-ecutiovo, .não obstante, ;repete o ore.dor, :t.ã<J :t.ermlina.nte disposição, como 
é tenninante a que a. 'p:racede, prohi,hindo ao Tr~bum-rul oon'hecer das prisões de mi-
litares, <JU ordenadas :por militrures, e1le ,coruhece d-;:, !Pedido de hal>eas-co1·pus, e vai 
dar, mais wma VC"6, a. •r<azão ~wr que conhece de :t:aes mater.ia.s. 

Em :primeiro Iug<a.r, o "''ni'l:nmal srube que o orador distingue entre cD'Ilohecer 
e j·u.]igar de meritis. Entende que esta lfó:rm;ula a.ntiga «nã·o conhece do ruggravo», 
<<não conhece do habeas-cOrpus», ,quando' .realmerute •O Torilbu-naJI conhece, exami.na 
peça ;por iPCCR, argu.mento por ·amg>umento, para declar:a.r ad':inru}, que é ou não caso 
a·e •ruglgravo, q ue -é oo .não caso de habea.s-oo1·pws, 1errnbol'a consrugrado na j·u·rispru-
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dencia, nã.o é a mais conrecta, porque seria dali", no mesrmo aoto, d1t1as accepções 
dHóferentes ao ve1,bo COIII•hecer - ·<<•ccmhecer e não conheceT» . 

.Pois, se o ·Tri'bunal ·oonhece, exaanina a. m.atenia :PWra formaT juizo, para deci-
dir, :por que dizer in limine que não conhece? 

IP.ortamto, o orador con•hece da materia do preserute habeas-r::01'P1<S, como tem 
feito de outros c&sos analOigos. 

IA :p.l'imeiT.a. allegação que o T ri·buThal ouvia, é, q u e o.' direito de usar do est ado 
de sitio dePende das condições estwbelecidas no .a,r.t. SO .doa Constl<tuição. 

'O <JII'ador ·está de pleno accôr.do, que o estado de sitio, ·autoúz-ado ~na nossa 
Co:rustituição, e •em ou tras constituições. de .:pocv•os m•odernos, não é um estado fóra 
da >Constituição; 'é, IJ)elo contrario, um es:bado que só existe dentro da •Constituição, 
para os !fins da •Oo.nstütuiçã.o, na f6<nna e modo marcados na OonsbLtuiçâ.o. 

Nem po.d·ia IPemJSar de modo dio:fiferente; e nem ninguem .póde cOI!lJfun.dir o estado 
de sttio, que 'é •wma situação constttucional com. a , lei marcial, ou com o estado de 
•guer.ra, em que já os roma,nos ,diziam - «int<Jr armae leges s·ilcnt». 

Não é ·de certo ·isto o esta:do de sHio a ctual, d:iz o orador; as Jeis ubs.istem 
com a sua •foTça, os Tri•bunacs oonti111liam a !fu.ncdonar, as aUJto:ridades admiruisbra-
·tiv.as exercem sua·s lfunc~ões ·em 'Virtude da:s a•eis, e o G.ove rno oo !Póde exercer esta. 
grande au•to.nidade dentl'o dos mo.J-d;es que a Constituição iul\Pôz: não pó·de pl'atlcar 
actos, €'enão '8.Xlueloloes que a •Constituiç ão oes pe c-irl'i·ca, que, como Si!!be o TI'riibunal, 
se resumem nesta d etenção em lugar não desUn!lldo aos :réos de cl'im es communs, 
e o d·estm,ro paTa •Outros ;pon1tos do teNitorto naci·ona·l•. · 

:pol'tan'to, nem ~ •argumento, nem a allegação neces·sa.ria, .vir d·izer, ao Tri•bunal 
que o !Presidente <La fR.epública só ,póde decretrur cstad·o de Sli·tio d entro das ci.r-
oumsba·ncias m •rurcactas na Constituição. iDe •perfeito. accôTdo. 

!A .gegund·a al'legação do impetrante, é ,q.ue os ,fa,ctos que eHe narra não consti-
tuem ·base 61llflficiente para dec!'etação do si.tio. , 

Neste !POnto, diz o orado·r, o :impetrante limitou-se a a.HC!gar os >fac tos que o 
Presidente da Republica .tomou por base para decretar o estaco de sitio; não a lle-
gou nen•hum .facto wbusivo , po·rventu.ra decorrente do estado .de s·lilio, ou d·os e flfei -
tos o·es>te, que 'hajarrn -lesado os s eus d!irei•tos ind·i'Vidu.aes. -. 

O impetl'ante não al1egou, >repete o o1·ador, conse.,au<int~ente, n enlhum facto 
pelo qual se verirl'icou que nos effeitos :ao estado de sitio o <P-residente da IRepulblica 
exorbitou das m edidas que ' a •Constituição o autoriza a p;natie&r · 

[)a manei•ra ;q:ue, continúa o <JII'ador, ·em nela.ção aos .eJifeitos d-o s i.Uo, elle não 
rul>l~ou nenhuma liHegalidade, .nenhum ab11so d~ pode.r, cormn~ttidos (!fi vi-rtude do 
mesmo sitio ... 

T em-.se d!scutid·o, até na p·ropri•a ~mer-ica, em •relaçã,o >á eu5!Pensão do l•ab•ens .. 
corpus, •bem conn·o na >A-rgentina, donde •f·oi ·copiada a disposição que es tiá na nossa 
Oonsti<tuição, - se, dado o estado de sitio, o <Poder lElxecutivo não ificar:ia imre 511lido 
de 'llma 8.1\ltor.idrude eoctraor·d:in:ar>a, .podendo a.1êm da detenção pessoal, e medidas 
eonsequentes d·esta, ;p:raticar outras á SIUa discreção. 

JE' •hoje, porém, doutrina assente, - o .Presidente não cond·emna, não ju!Jga; 
toma sim!P'1e81llente medidas de segu·r a nça, em II'e!gTa g eral, de cara cter prevenh'V<l; 
•porque, como dizem aLguns ·escriptores, se a r ebeUião. a ~ed·ição ou a lluta armarla. 
10sti!vessem .em e'flfectividade, já o estado de sitio nã.o :ba;stava; fôra m.i.<•ter entregar 
os oriminoso9 •âs .autm:ddades ou tribunaes competente~. Estado .de si.tio, como este, 
diz o oradcr, tem .realmente :um ca ractea: pr.eventivo; são me didas ext·raOTdinarias, 
t omad>as :para g&ra·ntia da ordem pulblica; .nada mais. 

ü terceiro ponto, em que se ·baseia o impetrant e, lê .que ·cabe ao Judicuan' io, 
não <1bstanrte tr.a.tar~se ode 1111atenia .politica, como .a .do sitto, ' intervir paTa declarar 
inconstitucional o aoto d-o !Poder IExeoutivo, e restitui.r os paciente9 á llilberdade. 

Este é 0 poruto :JJil'i·nci!Pa,l .da ~questã.o; sobre elle o 'DI'ihunal' ha. de [permittir 
qu:e faça •u m .Ugeiro cr-etr.ospecto da jltlrisp.-udencia do 'T•r~buna.l a respeito; poliQ.ue a 
occasião assim pa,nece e..~i!gi·r. 
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1Srube o 'l'.ri:bunal, que o primei•ro caso de habi~as- coo·pus, aJq.u:i requori·do em 
ta'VIOr dos deten.to.s em estado de sitio, d'oi o aprx:esen<tado pelo seu emi·nente pa·tn>icio, 
o 'Sr. R'Uy !Barlbos-a, em lf.avo.r do .Nlmi•·am.te )WI!lndoenlkol•It e ootr~. dletenrt:os de 
<Yrode.m do 'Piresidente Floli•ano •Peixoto; e o Wrilbunal entend<l'U, ;por d<'ciosão quasi 
unnnime, menos rum voto, que não era Q·iloito ao uudiliciario 1.ntervir, em caso· algum. 
du<ra.n'te o .estado de sitio, e nem :mesmo cessa<Cio este, CllliCl'Uanto o Congross0 Na-
cional [lão tomasse con1blecim.en.to do caso, e se !J)ronunciassa a r espeito. 

<O voto IVencildo ,fffi o do seU! saud·oso co!Iega, e integerrimo mrugiSitraldo, o 
Dr. lPiza e 'Aolmoeida, que doeclarou, no .emtanto, que tomava conheciuwnto da peti-
ção, po.r jlâ. ter cessado o slt.io. 

E!Je mesmo ·r econh'eCia que a vl'limeilca razão de dec'idir era. 1ntangivel, só 
t endo t<m;~a-do conhecimen.to d.o caso, poJ· haver cessado o sitio. 

Cor.reoram os annos ; outroo GoV~e.rnos- se 'V'ira;m !Ila necessidade de usa·r da 
mediua .do sitio ; mas igual doutrina foi :mantida, sem excepção, sem 'a.J.tcraciio 
até 2'6 de !Ma,rço de 1•898, qu=d·o ainda 0 T.r.iibunai decla·rava sem d·iscrepancioa, 
que, conf-orme ·havi·a o mesmo 'l'.ni•bunai d eclarado em accordam de 27 de Abri!! àc 
ll·8•9.2, <> ·] .udiciwrio nã-o intervinha dura.nilie o estado de sitio, nem antes que 0 
CoiJg~reS"S<l .Na.ci<:>na l con'hece-.."Se da materia. 

/Dias {j]E!Ipois, .po·rém, a 11,6 d'e .Aibrhl', o Tri·buna.I• mudava. ·radicalmente , de dou-
trina, no assump.t-o. 

[)eve d1iozer: a t1'6 de Abril não havia es,tado .d•e sitio, e>Ste .havia cessado; e o 
T.ribuam.I entendera ainda então, que se !J)Odia t<lmar conhecimento de m.edidas. do 
estado de sitio, não dev·ia tfa-..:·e'l-o d·urante este. 

J.u1ga.nd.o do •caso sujteito, ofkmara o Tr~bunaJ ~stas dul!Js regras: - .1•, que 
podia i·ntervior 'antoes do 'Oo.ngress·o Nacional te.r co;ruhecid-o da ma:tenia, prura ver.ifics:r 
os etf>fei,tos do sitJ·o; »•, que o .sitio não ;podia aibtmgir aos D€1Pllltadoo e Senadores 
:F1ederaes; conced€111do, 'POr conseguinte, o habeas-'.XII"pus, a 'Uns poorque· t!.nham '!m-
m'lll1li,l!looes, a outr·os porqtUe o T.ri•bunal entendew que o:s m:esmos se ac'h·avam de- , 
Wtttos em lugar não permtttido íPel'a Constituição. 

Truk a noiVa dorutrima 'do Tribunal desde 16 de ·Abril de 18'9•8, c1outrina, que, 
oomo salbe o Tri,bu;nal, oa-oaJba aJnda ha poucos dias de s.er a!arg·ada e1n caso em que 
tfoi 11elat<:>r o seu eminemte co.Jlega, o !Sor. 1Mu111tin•h o, não só estwb·e!ecendo a comr-c-
tencia do Jud1aia•rio .para i-nt erv.],r il'ro estrudo die sitio, du·rante eUe, mas• tambem 
a!•a11gando o di-reito de i-mmunidade em tfav.o;r de um depu tado es.tallo::ut 

Vê, rponía,n'to, o 'l'ri'buna !, c·ontinúa. o oradO'!", como a evo.Lução da. doutrina jur.i-
dica tem tlleHe sido ·sem pre de mais a m·aLs ·no sentido d-e ala~gar a sua. esphHn, 
em <favor d·a .1i·berdade, n,ão obstrulllte .o estado de sitio. 

'A !J)reserute p etição, po:rém, visa trans·pôr os u,Jtimos limites, 11:Hega,ndo que a 
au:tor.idade deste T ri•buna! póde mesmo declaora<r q uando é \!.'Ue o Presidente da 
/EU!.pulh1i.ca põ<le , ou mã.o pôde, deca-etar o estad<> de sitio. Em synt.hese, é o que· se 
(p'ede, jsto 'é, qrue o Tri•brunal assuma :uom.a, attri·huiçã,o d o Congresso, a<> qua l a 
Constituic;:.ão deCilarou que compete p1·ivati1Jan~ente tom3or conta, do sitio, e 'appro-
vaJ-ID, ou suspend€!1-o . 

.Pretend·e-se que, sendo o Tribunal, como é, a autol"id·ad~ ft n:al 'eun materJa üe 
d i.reito co:nstitucianal, a o mesmo oompete dizer -.se o acto d-o Presidente d•a IR.epulbH<:a 
é ou ·não constitucionaL Se é, equivale a a,pproval-o; se não é, deve deCilarar a sua 
annu1Iaçã<l, e mandar e:rn paz todos quant-os !forem detentos em consequencia delle. 

E' principio ca1·dea.I do d'i.reirt:o ;pub.Jico cotlstitu"CionaJ: quando a Constituição 
declara ex:pressamerute qrue ·Compete a um dos ;po:der.e.s certa attrj•buição, só elle é o 
J'u1z da o:pportumida.de e das lfazões IJ)<J'r que deve <usaJr dess·a mtt.rtbuição . 

.&l-m <> imper.io deste principio cardeal .n•ão se daria o .ve.gi'!nen da separação 
de poderes, e menti!rosa serJa a rlndepend~c1a dos mesmos. 

EsbaJl>eJeci<la .esta me,oo:ra, que ·rri!Ilguem póde cuntestar, sem comtest-ar ·a rverda.de 
do v·rQprio di·reit-o consti!Luciomal, em que assenta a sepa.Toação dos :poderoo i)'lllblicos, 
é lgua•!.ment:oe manifesto que em n enhum text-o da <Canstitu·içã,o se a ttribue a'O Ju-
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dioianio o dir<lito <Ue julgar se o !Presidente oo fRepuhUca, usand<.> de uma faculdude 
que ,J.he lé •ex;p~es·E>amerute com.erida, us.ou de !la no momento proprio, ou nã'O, Re 
usou <J.el;1a, <basea-ndo-se em factoa <J!Ue, a seu criterio, dsvhum parecer hasta-nt'i's 
ou nil!o. 

Não nos ·é 'licito, IPOis, dr aJté a,hi. E não •é aind•a por es·ta .rruz·ã·o: vonque a 
propria r0o'llstruição deoJ.ana de mo.do eXJPT€SSo e pos;~tJivo a qu·em é qU:e compete 
pl'lvatt<vament<l co<nh€cer deste pon.to. 

Portanto, se o imlJ<l'tra'll<te, a;proveH:ando dto espi.ri-to !itbera.l com qu·e o '.rrl-
bunal se tem ·PJ'O·nunci'ado sotb•re as medidas de e..~tado de sitio, vies·õ~ aqui d<•monB-
trar que, por ~flfcito dess•as mred•i·d·as, ~1m Qu•tl··o seu direito qualquer tinha sido 
v·~O'l·rudo, além daq.uelle aJUto;r.izado no a·rt. 8(} >da rGonstiltuição, que em vintude do 
sitio est-ava sOifltrendo -cüillstra!lb<>Jane'1to al•li não J!)or.ev1sto, po.r exem plo, estar detido 
numa !P·enitenoi·M1a, ~livel•ado -a onJ.t r.o.s de crim·e or•dinari·o, <m ,por qualquer vi-olen-
cia f€i'ta no mod-o· -de dar eocecuçã.o ao art. :80 rref<lri<1o, àuvida não' hn, que este Trl-
bunrul, q.ue j 'â. a-largou tanto a esp:her.a ·da <ma acção, até toma·r -corfuecimento do 
!Ped·ildo d€ habeas- c01·pus àuramte o estado de sitio ,devia igualmente ora at t ender 
ao pacient•e. 

!Mas, degd·e que •eUe a'J)enas a•llega, •Para fundamentar o seu .pedi!d•o, a wp.re-
oiaçiio do pro.prio f.ructo, que toca ~to criterio exclusivo dO' Poder Ex:ecuti'v.o que 
üeoreta .o sitio, e p.reterr<1e rque .o 'l'.ri:bunral tom.e-o :Por ·base àa concessão do loabeas-
co·rp>us, .o orooo.:r entende que o 'l'rilb;unal não o pôde .por f6!1ma rul.gouma attender. 

J!'inaLrnente, conhecendo d.o ped·ido ·de habeas-aorpus ass·im fizera, por t er a 
necessi·d·ade de lbem estwdM todoas as .qu•estões .q-t.JJe m.elle se enV'o,Jvi•am, a·presentadas 
s<l'b a dnv.oca;çã.o de di<reitos indoividuaes dffendidoos. 

!Ma:s; o seu vot:o, outro não !Pôde .ser senão o de à'ecla-:raT-se i·n.cooÍrpetente para 
cO'nh~cer do meri'to do IP<Jdid·o, porque a mruteria mn que se 'fu'lld•a verte:nc~ privati-
vam•erute .a,o ouibro :pod•er ,.poJitico - o Gongres·so Nacional. 

O ISR. •MINISTRO PEDRO LESSA - diz .qtle estâ. d€ accõrdo ·com o seu coJ.Jega 
relrutor em 1um rP()nto : são notoTios .os •factos aMegados pelo peticionar! o e por 
isso tamlbem dis·pensa quaesquer ·informações do IGov.er.n.o da União. !Para a 
d·eoi·são àest>e pedido d., habeas-corptts, rniio lha •necesei:d·ad•e de ;pr.ovas. 0.;. factos 
sã.o vublico.s " notorioos. Em prirrnei.ro lugaJr .a,p,prur.ecoo rno E stado ào Oeari um 
bamdo de ·delinJquentes, que deviam ser repr1imidos .p.clos meios penruc=s communs. 
]}ram c·nmi•nosos •qu•e se l'evo~tavam contra a ·autc.riodrude do J>.residentc do Es.tado. 
Mas ao lado desse ;facto est€ O>Utro se àeu: ·comegou -o G()V<lrn.o da União a aco-
r.oçoar com a sua sympa:t>hia, tf.rancamenote manifestada, essa lh.orda. de à eltnquen-
tes. Ao oa:bo de algum tempo o Govern-o da União lf.ez do caso narrado um cas·o de 
intervenção, que 1não se aj-ustou a nenhuma das quatro excepções do art. 6° da 
Oonstitui.ção . 

.Com eoflfei>to, o •rur.t. 6° 'J)rohi•be a J.n ter>"ençã·o do GoveTn{l F ede.ra! em negocios 
peou.!iaJr·es acYs rEstaàos·, excepto : 

11:0 , p.a.ra .r.e!P:ellir invasão ·eJ.:;tr.ange'Íll'it. ou de •um 'Estad·o em outr·o, 2ç, para 
man•be'J.' ·a rfõ:nma repu/b.Ucana !federativa; 3<>, pa;ra :roestrube1~cer a .ondem· e a tra:n-
quilidade nos ·Estaàos â. 'requisição ·cos respectivos governos; 4°, para assegurar 
a execução das leis e sentenças federaes . Nio se allegJa que se tenh a d·ado a 
pnimeiora, a terceiora •ou a lqurur,ta hy.potheses. O ,qué se taoJifirma é que s·e IVerufi.cou 
a segunda, õs:to •é, .que a in<tervenção foj .deoretad·a pa·ra m·anter a fõmu·a •·epublica,na 
f.ederativa. (Mas a oexistenci·a no t€Dritori() do ®stad·o ·d·e um ibando de criminosos 
de qualquer <;specie >importa em .'Joffen.sa á fôrma l'epu:blicana ofe,derativa? .Absolu-
tamenbe •nã.o. !Para :1nrterv.i:r n-o !Ce'ará rfoi •O G<we·r.no ·D'brigrudo a cr.ear um caE"o 
àe intervenção qu•e não ·es·tâ. no a'l't. 6°. 

Do mesmo :modo par-a d·eor.etar o ·estado ·de siti.o rua Cap·i>ta! d.a 'Repu'b!ica , em 
N.itlberolhy e ffill IPetTo:po·lis, teve o !Governo necessidade de otraThsgre<lir o 31rt. 80 
da •co.n.std•tuiçã.o, q ue ·SÕ rpermitte que -o GonJg.resso ·decrete o estado de sitio em 
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caso de SJgtgd'e!lSão extran•geior.a OU! commoção d•ntestma, ,pod·endo c Premdente da 
Re,putbUca, n•a ausl!ncia do Coog-resso, WlllaT essa anedi<:la cor.r.em·do a Patria immi-
n ent e p·e:r.tgo, Ora, o qrue t odos srubem, o qu•e· pelo menos tPóde af.rirrma.r, é que a 
Pa;tria não corre a:bsGlu.ta•mente nenh= perigo imminente. O que se ovê é que o 
estado d-e .sitio lfod. decret-ado• prura o lfdm de se eooorcerem cffi'tas •vilnganças. Nem 
de ou•tmo mod·o s·e roqp.Uca o lfacto de se ter srus·p·endtdo a pulb.J:ica.ção d.e certos jor-
n·aes dUd·arute muitos ~ias, o qu e absolutam•ente nãG é ;permHtido !Pel•a. •Cons t ituição, 
a qual ·no § 2"' do •art. 80 rest·ringe a·s medM'aJS de -repressão con•tlra as :p€Ssoas· á 
detençã.o em oluog;a:r mão desti-nado aos reos de crimes oamlillll.IIls e ao desterro de 
outro sitio do lterritomio naciQilal. 

Di:r-se-ha que está. envolvendo n o seu voto uma questão de natureza :p.olitica. 
lA. isto Tes:pondel'á que é i!)recizo que se diga e repita. em a•hbG e bom oom, que 

este •T.ni•biun ali é um '11r-ilbunal p.olitilco. O oant. •5·9, .§ -1•, e o aort . 6•0· da Ccmstituição 
cGniferem positivamente ao iSUi!)'remo T .ri•bunal Federal a !f.acu·rdade de declararr dn-
constitruci.on'<l:es as Iets eralborad'!ls pelo Poder I.Jegisloa.ti:v.o e in.constitucion)l.es 011 tl-
legaes os •actos do ·Poder Execubivo, quer se trrate co Legislativo e do Executi<vo 
da União, q u er d-o oLegis·lativo e do Execu tivo lo-caes do Estado ou dG municip'io. 
iAlquiWlo que os NoTte-IAmericanos deduzem como um coroj1~o logic:o de centos .prre-
ceittos da..suoa <Oonstituoição, está expressrumente estatui-do na .nossa lei ;fund-amental. 

O fSu,p;rento IT.ri:bounar Federral rtem a faculdade de decla rar :i!nconstitruciona.l uma 
lei, juJigada necessa;ria 'e u-ngente [lel•o GOiilgres·so NacionoaL O mesmo Slllp.remo 
T.rdbunwl Fed•erral tem a lfacuo!dade de declararr ;i-noonstitucionaes ou i·Hegaes -os 

·aJctos ,d'O !Poder :mx·ecuti~>O, ainda q u e este os ju~gue necessari-os· lá d i:recção politica 
<'Lo ;pruiz. O !Poder t:üegis l.ati<Vo :naciomal tPõde votar · ·to·das as <leis q ue lhe P·arecerem 
J?,ecessa.ni.as ou uteis, menos as 1eis ~nconsti.tuci.onaes. O Poder Ex.ecurtivo nacio-
na l põde decretaT :tGdas as medi:das que !Lhe parecerem cGnve:nie:ntes ou indi-spen-
s a!V·eis, menos as contrarias á Constituição ou 1\,s :leis ord in<~:ria;s·. E qu al ê o Poder 
i·nCU'!Illbido de decoretar a inconstitucional•idade ou a iHegalidade dos acros do Pooer 
Executi-vo ? 

(ID', n ing-uem jtâ.m.ais o cGntest>Ou, o Sup.rem'O ·T.riJbun!cl F'edera•l. 
Ora, q ue oha de mais •poUt1co do q.ue esta :funcçã.'O -outorgada ex.p.r.essamente ao 

Supremo Tdbwnal Fede1·a1 ? 
Esque,ç.a-se, p.or.tamto, de uma vez p·ara sem·p·re, a diutil oobjecção de que G .O::G-

premo oT.ri!bu.nat F .edeoraJ. n ã;o s·e ;põde OCCU!Par _de . q,uestões- PO•l:i!ticas. ·Pôd e, ind ubl-
taNelan-ente. Desde que se tor-a.ta de um pleito em qu-e a ma.ter-ia .politica esté oo·bo·•-
dtnadoa a disposições da •OonstiifJuição ou das leis, indiscuti'V'elmente o Su;premo 
'I11•ibunal iFeder a.1 .tem competen~i·a pao:a ·s~tenciar. 

(Elsjjã COD<Vencido d•a IDC:GllStitucionalidad;e ·do d;ecretG .e da. existencia de offensa. 
á lilberd-ade indi<v.idua.> do paciente 

~ssim, concede a ordem im·petrada. 

O SR. AMARO oCAVAi.CANTI (1·eZator) - quer apenas, em vi·sta das considerações 
que aoalba de !fazer o seu emi:nente co11ega, o oSr. PedTo Lessa, que tão d~ensor 
se m%t ra, co.m n·az·fuo, da aib~rdade 'i-n<liovidua,l, •quer chamar novamenrte a atten~ão 

do T.nihunal .para <> seguinte: ·que ·o impetrante sõ invoca para foundaJmento do 
seu opeeddo, que o Tri'bunaol declare o sitio incGnstituciona.l. 

'P·eillSa o seu oco'là-ega que, ~ sem entrar na ma.teria de apreciar o estaJdo de 
s.i>tio, que perrtence a um ou t:r.G opo&er, se .pô:de am,para·r a ~iberd•ade do impetrant e. 

,Se elle iTIJVocasS!e OIU: ru1legasse lllm -out·ro fundamento, um outro lf'aoto, do ·qual 
resul!tasse qua.ilquer vex!lJIJle ou vio~encia s<>J'f.rida eJrn consequen'c'ia dos effeitos d o 
estaôo de sitio, <:> T ribunal devia to-ma,r ·conh ecimento de .taes aHegaçõ·es para j!UJl-
glaT contforme á J -ustiça. 

Mas, di-z o ·ora·dor, não -se tra-ta de effeitos do estado de sitio; trata-se do fl\ri-
buna:l •sllibstirtui:r-se ao 'Congresso e d·izer desde a;gOTa: o deoreto do '3Jctuoal estaJdo de 
sLtio >é inconstitucion·a.l ; e, poT.tant?, 'V'iola;ra •!IJ liberdade incHv'i-duaJ d•os prucien tes. 
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E' 4sso IQue '<> Tr.~bun:a-1 .n·ão ·pôde lfa.zer, é a esse ponto, que não tpod·emos chegar ; 
porqoue, então, seríamos nós, que noo 001'locarüunos .fõra ca ·C'Jnstitu.ição. 

Neste voruto seria trulvez op.portuno accrescentar: os interessrudos mos pedi-
d{)S, ou os IPOIUJCO :enten:diodos em mart:eria · rle d irei-to consti<tucional, ~rrogarn , ãs 
vezes; Rima .gorande injustiça aQ Trtbuonru!, oCJ:Uando, rtrazemdo opara aqui um ped.fdo de 
natureza poJrttica, appall'eirlte ou r,eal, ·e não são ouv.id.os como desejam, se con-
sid~ram no rlire'ilto de a-l'guir: «:Mas nos oo.sos iA, B e .c, não ·obstante tratar~.se de 
materna iPOJ.itica, o Tribuna:! interveio e inci<ika o caso s·uje'lto ... » 

Não rvale •a> arg.uição. 
O T ·ritbunrul pôde cCII'tam·ente interv.ir, .p8!r.a conhecer C.os actos dos outros po-

deres, a'im'!a m~mo tra:tando-se d·e materia p0.l1tica, desde que 'se aUeg>ue que di-
reitos inüiv:i.dua:es .foram Jesrudoo 'POr actos fôr·a da lci; pocendo deci<1ir ou não, 
do m.erjto, segundo a conc1rusão a que chegar do exame feito. 

tA~'JJ'a., porém, lé e!Je 'PO"OVOC.ado ·a des·empe<n:h~ a orrlissão de .d-izer ~ Se O 

Ptres~d~nte ca Re:p-uba-tca 1 pôde de·c·retar estado de sütio n estas ou .n aq.uel1as con-
diç-ões? ... 

Isto ser.ia annU:IJar rle v ez o estado .de sitio. 
O Poder Executivo entendia {J!ue esta m edi-da era necessaria ás garantias da 

<wdem IPUtb1dca, e ·assim ··decretava. .No C.ià se~uinte, vinha o Su-p.remo Tribuna:! e 
dizia: - sejMn- todos -os ·detentos ,postos 1>m iil•berd:a-de, -ponque ·o si~io é iJnconsti" 
tucional . 

. Estaria realm<!nte annulla:d-a, ann'tqu.Uada, a :faculdaile co estado de sitio, não 
O·bstante autorizada na Constituição. 

E Jl€-ID o uso de semelhante .medirla constitue novid>a!de; desce a vel.ha R•Jma 
que <!lia existe 'PaTa cir.cmllllstancias ex<traordinar.ias - «Os .consules tomam me-
didas cx•traondinarias pa-ra que a Repuib'lica .não ~perigue» . Não ha paiz que, nrum 
da<: o momento, não tenha :preciza-do desta mecltida €xtraordinaria, embo.ra tpo.uc? 
d-es·ejave! tpara a li'berdrede 'indoilv.idua:L 

E, não nos HJru-da:mos, accres·centa o orador, a Constituição não f<>i sômente 
feitla IJ)ara garanti·a de lib'erdade e doireit~s inEividuaes; f-oi tambem para ;g.a.ranti<<!-
da ardem, da -segurança ,pup-litca, sem as qu-aes as gararutias- ind:i-'viduaes :tam·bem 
não -podcri<lll11 subsistir efficaz.rpente. 

Oonclutindo, dec'lara o oradc·r qrue não >inC.efere o -pedido ; j.urga-s•e mcompe-
tente .para julgar de merit·is, porque, para tfazeJ-.o, seria mister sutbst-ituir-se ao9 
membros do ·Congress:> Nacional. 

Era o que tinha 'a d·iz·er. 

O \Sn. MINISTRo -PEDRO ILESSA - vol-tando a tfal:la.r, d!1z que .na especie occur-
rente pede-se ao Trrbunal que gal'amta a liber-dade tindiv·i·C.ual, o 'Primeko de todos. 
os dire itos, cepo'is Klo direito de :v;iver. Que ha que -Se 'Opponha a que o Tribunal 
exerça ~ sua f.u-nccão de garanti.r esse ·di-r eito? Um ac·to inconstituciona•l do PoC.er 
Executi>vo. Dir-se-h a, pr.c-vaveJ.mente, qu·e esse acto só -pôde ser apreci·ado e decla-
rado inconstitucion'al, ou mão, .pelo Poder 'ILegislatiiVQ·. Mas esE>a tfuncção do Poder 
Legislativo não co1lide com .a do JouC.-iciario. O ·Congresso Naoio!l3il Vell'i·f.icarâ. l5e 
o estado oe si-tio 1ai ou não decretado ·constitucilonalmEm:te e condemnará ou >não o 
Presidente &a Republica .por e,sse acto. Mas n·ão 111e compete gao-ant-ir ·o-s direitos 
individuaes sacrificacos 'lJOr essa m -edida, quando decretada inconstituci'Jnalmente. 
Não pôde g .a,rantio- 'esses d.ire itos nem cr-epara.r as offensas a eHes feitas. Segundo 
um >eKJnceito ohuss-ico d o nosso Direito, a prisão constitue um damno -irreparavel. , 
Depois de sll'ffr,tda, rrad-a pôde resa11cir 'O paciente -do mal tinf!ig1d'O, •Se o PoC.er 
JiUdiciUJl' iO não -gara.nti:r ·OS ind.ividuos cont•roa •as Yiü.Je!1!cias pra;ticadas -pelo Pod-er 
Executi>Vo, muito emlbora este s e aooberte com u-m esta-do de sitio m-anifestamel).te 
inconstituJCiDillal, não se11â. o tLegis·lativQ quem thoa de repa-rar o m·ru! ca:usado. Con-
sequentcmente o Pod-er Ju•dicrario, .desde .q-ue vet'if.i!que -que a li-berdade individual 
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é oOíil'endi.da ,por aoto;; iLleg;aes do 'Poder IExecu tivo, ,pó de e deve exer:cer •a s ua fun-
cção de :gara:ntir eS·Se rd'iTeitO. 

Objecta.r-se-'hru, W•Vez, que, concedendo o haJbeas-oo•·pus a cada ou.m d':>.S indl· 
vid111os q111e <> PoC.er Executivo ;prende ou detem, afjnal v em o Poder J.udic1ario a 
annu1Jar a .medida d.ecretada pelo Executivo. Não 1ha duvida que essa ê a cor.-
sequeneia do que tem oex;pend'ido, af.f-il1WJ.u S. :Ex. •Mas, se o Pod·er Judida•rfo está. 
plenamente converic'ido, como 8. Ex. está., em relação á. presente especie, de que se 
trata de vjo'lencias rep·eldidas pela •J.ei, d·e um (:Stado de gjtio decretado lnconst;uu-
cionalmente e •q<Ue nenhum moti;vo justo, nenihuma razão vlau6'ivel, nenhuma con-
s·idel1açã:> sérta justhf~oo ou exopJ.ica, como deixar o Poder J •ndiciar1o de ir a:bé essa 
consequencia ass'ignala<'a? IGa~·antiondQ-se a liberdade indi'viJd•ual d·e tod.cs os presos 
ou d·etentos inconstitucional-mente, annu'IJa-se, em u1-tim.a analyse, uma medid-a itt-
consti·tuoiona.J e vi<:>~enta, q111e, por isso mesmo, não deve subsisti.r. 

iP~enamente convencido de que se vertd'ica no ·momentc. a:ctua:J a lhy.pothe9e de 
vi<:>Jação da Constituição q.ue 3JCaibru de figurar, concede a ordem impetrada. 

O SR. MJ:NISTRO !EN>lAS GALVÃO - j-usttid'ica o se.u voto ju.!Jgando o T·r>buna:l in-
co-rnvetente para .conhecer do p·ed.ido. 

0 SR. :MINISTRO MUNIZ ti3ARREII'O (ProctWador GeTCkl da Rc.publica) - semp.:e 
supp:>z que, ~og-o •que .f-osse ·posto a ;votos o caso de ·que é relator o Sr. Mtnistro 
.A!m.ar.o Oarv,3J!.canü, o Tribunal, !Unanimemente, sem debate, .-.esolveria nào· tomar 
conhecimento do 1Jedido d·e habeas-co·>"tJus, poo·que elle tem por objecto uma petiçito 
de :pacientes p resos em W,r.tude de actos aecretados pelo P.resid·ente .:La Re:publlca, 
em consequencia d ·e attrilbuição con.stitucionaJ . . Mas, deve dizer, em ·P•W·Cao; pala-
vras, I!J!u·e, qouando~ mo ·estado de siti·o, s·e s·uspendem rus .gaTant!as constituciona.es, 
não ficando suepensos, embora, ~s direitos, estando entre as ga.ranti:J.,c; cons titu-
cionaes ·O ,-eoua·S<J C.o habeas-co•·pus, parece q.ue, em regra, es-oa. garantia está ta.m-
b'em sus;pensa . 

. Essa é a lição do em1nente Sr. Conselheiro Ruy Barbo<:a, ao tratar do 'l:S-

SIUmpt-J .noa cele'bre q·uestão dos 13 Generaes. 
O ISr. !Ministro Ped·ro Dessa, decJarou que· o Tr·i·bunal .podia apredar, ·em cad·a 

caso, concn;to, ,pa·rti-cu'lar, os wctcs d-o sitio; não, p.orém, em g-lobo, p~rque em 
glOibo só ü Con-gre-sso o pó de fazer . 

!Mas, :perglllillta o orador a·o ·Egregio Tribunal: examilnar cada caso tsol<a:da-
;mente, •terminamdo .por examiona·r todos, niio é e:>Oamina:r pe-lo habcas-coryms :todo9 
·os -e-:IJfeitos do •estado de siJtio? 'Sen.d·o tPOSSirvel •esta •acção do Poder .Judiciario não 
se ·am.•nuUaJ.1á em seus eiifeitos o estado de sitio decr.etad·o pdo Executivo? 1Se o 
1'Dr.i'bunrul !Póde ·011dena:r ,a soltura d!esses· i:nd1viduos presos, •conclue~se •que o estado 
de si-tio lfo:i decr etado incon•st;.t:uctona•lmente, •arotribuição oque t oca :posi.ti,·amente 
a•o 1Poder Legislati'V·o. 

!E' , po.;s, de esperar que o Ttilbunal resolva co:nforme o v~to ·<'l·O Sr. ~inistro 

r elate r. 

0 SR. MINISTRO GUIMAR.Ã:IDS >NATAJ, - diz que, :tendo o impetrante fundado 
S<Uas ~legações na oeircumstancia oC.•e não serem os :factos ánv.ocados pelo Poder 
E:>eecutivo ;prura. just·it'icar a d-ecretação <1:> estado de sitio, os que autorizam, nos 
terunos d·a 'Oo•nstituição essa med.i-da eXJcepcional, não. ,póde conhecer do merito do 
pedido, porque ·este aspecto ·da <:o.nstituciona:ll:c•ade do sitio oocaiJ)a a o e""ame d~ 
Jud'i-ciario. 

IA 'Constituição, iiJOor di·spositivo expresso, con.fere exclusivamente ao Con-
gresso a a.ttribuiç·ãn de .a;pprovar, O<U não, o sitio d·eclara.do pelo Poder Executivo, 
o que quer ·d·izer qu.e da •SUa opportmnid•ade o uníco Juiz lé c :Co:ngresso. 

Só seri3Jm p.racec~mtes .as T.a.zões add·uzlda~ pelo .S.r. M'inistro .p .edro .Lessa, ss 
a ·Const:ituição não •hQuvesse assim disposto. 
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No esta-do de sitio, o q'lle fiea ao Poder Judiciali.o, é a:pen as conhecer dos act{).s 
/lo Execult1vo, qiUa ndo exoPbitantes das faouJdades extraord·ina>li.•as, que lhe é Ucito 
cxer.cer. 

Qua.n.to á op,portumida-de, ou nã-o, da decreta-ção -do sitio, ê da competencia 
exclusiva do Congresso, e a sua decisão é condusiva '!>a!I'a os demais poderes. 

Por essas razões ·vota de .accõrdo coon o Sor. 'Ministr0 . r elator. 

íiDnceorrada a discussão e tO'!Jlado·s os votos dos d ema·is· Srs. 1M~nistros, o Sr. Pre-
sidente proclam a a seg~uinte <!-eci·são: «Cont!'ru 0 voto do .Sr . Mtnistro Pedro Lessa, 
o Tribunal, conhecendo do p·edi·d{), jlulgou-.;e incompetente para conceder o 11-<•bcas-
corpus impetrado.» 

O Sl". Min1stro Godofredo Gunha nã,o con·hecia do pe.d.ido 

ACCO!RIDÃO (*) 

IMPETRANTE - José Edua-r.do de Maced{) Soares. 
!PACIENTEs - José ffid•uardo de Macedo Soares, Vicente Pirag.i:bc, Ca!{) Mon _ 

teiro doe .Barros e !Francisco Velloso. 

A íncon,ç titttoiona.líàade da decretação eLo estaào de sttio 
pelo Presi<len-te da R epu.blica é m.ateria q1.ae escapa á com.p-etencia 
do Poder J udíaiario. 

Uma vez con.Jerida a 'tVm àos pode1·es poUticos, areados pe'la 
Oonstitttdção, wma avt.rõbuição pa11a a pratica de dddo acto, ou 
p;:wa o uso de dlada jaculdaJde, é elUe o ttnico jv.iz competiente. da 
oppo.-tun~doade eLas razàes determlimwntes do .-especvilvo acto, ou 
do uso dla sua faculdade; o cónPrcwio sel'La c• negação completa 
da sua inàepe.tdenoia. 

Todaroila, o Sutrn·emo Tribunal, deve conhecer eLe tMn pecLido 
de habeas-co1·pt.a , jonrut•lado p01• incUv'iclt•os p1·esoso dtwainte o 
estado de s-itio, va·ra poci;e,· ver!(ficrw q1•al a 1~atweza. (/:os fa,ct<Js, 
embora, aprecjan;Cto- os, se ;ulgt•o incompetente para conc edtw a 
ordem. 

N . 3.527 ( •) - Vistos estro autos de ·pedido orig'inario -de .Jw.beas-corpu.s, lllll-

petrado por .ToE•é Eduaf<lo de Macedo Soa.Tes, em seu fa:vo·r " de mais tres outros 
pacientes, constantes d.a respectiva pet:ção: - do ·r eferido pedido se verifica 
o seguinte : 

Que os vacientes ·foram detidos 'em v irtude de or·dem ex·pedida pelo Governo 
Fed·eral -dur.a.nte o p.resente estado d.e siti{), ·declara:do .peJ.o d-ecreto do Poder 
Executivo de 4, <:> ·p"orogado pelo de 31 d e Março deste anno, abrangendo o · ter-
!"litori·o do D!stri{!to Federal e <Las coona!'cas de Niictheroy e Petropolis, no Y.izinoho 
E&tado do Rio de .Tanei·ro. 

Que, embor·a scientes de que a sua detenção é medida ord·enada em con-
sequenci·a do dito est a•lo de sitio, se julgam com o d Lreito ·ao presente pedi.do :-
1 •, ;poTqu e i!õ.emelhante estrudo de s i t io, não foi decl"etado de accordo coro os 
factos e condições ri·gorosas ao art . 80, ·da Consti·tuição, sendo ,por isso um acto 
inconsti-tucional; 2•, ·PO'rque, emJbo.-a se possa objectar qu e se trata de qu,est'ão 

(*) iDa ·«Revista do Supremo Tribun·ah>, Novem·bro, ·191•4. 
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poliUoa, é o S•upremo T ribunal F ederal coonpetente pa,ra conh€Cer da especie, 
co~o ruutorid·ade sUJprema, e como já ass·im tem entendido e decioido em casDs 
amalog.os . 

Elm II'esumo, tsão estes os fundamentos do pedido, que devem ser e:x>aaninados e 
considerados ; o .pelo que: 

Cons>derando qu e se é verdade, como é, que a o ISuvr·emo ·'11r;Lbunal F ederal, 
cabe o exame dos- actos dos dous· outros pode l'e<>, quando a•rguidos de lesivos de 
dcreitos ind-i"vio•uaes <pelos vJcios de iHega•H.drude ou inconstitucion a lida-de, nem por 
isto poderá o Tcrilbunrul estender ü uso• desta a ttribuiçã.o ·até ao ponto de julgar 
do merito de actos que · envolvem ·a !Pfi'Opria i<nde<pendencia de cada um dos tres 
;)od•eres, tados existindo e devendo f·uncciünar dentro do;. Ji;mites p ostos ,pela 
Constirtuição· ; 

Cons.ideram.ido, que, é j ustamente p·or fo.rça desta limitação, iruherente ao 
ex·ercioeio dos aUud•idos poderes, qu e ü Judic\ario, em cregra, só julga dos eHeitos 
O'll dos factos ·decorrentes de actos dos dous outros .poderes, ·porventura lesivos 
dos direitos iondivi:duae<>, e jlámais dos m•otivos ou razões, ,pel•as quaes foram taes 
actos ado,ptados ou <postos em execuçfuo ; 

·Cüns'id.erando -ainda €ü.hre este ponto, que é princ<plo cardeal do direito 
constituciQnal, Telativannente a.o ex·el'Cicio dos poderes iPUbticos, ar.mados de igual 
independ·enc1a .qua;nto ás sttas funoções privativas, que, uma vez exop.Te.ssament e 
conferida a 'lllll del!es uma attribuição p•ara a p ratica de dado acto ou par·a o uso 
de dada fa,ouldade, é elle o tlm:iloo juiz oomliJ?atente da opportunidade c das razões 
determinantes do II'·espectivo acto ou do uso da s ua faculdade; porque o contrario 
seri•a a negação compl.eta da sua independencia ; 

Considerando que. no caso sujeit o, o P1residente da Republica, tendo ·decla-
rado .o estado sitio em vista das razões coneta.ntes oos documentos alluod.: dos, e 
tendo d·urante o ·est ado de sit io, m andado deter os p-acient es , ·usara de f acul·dade 
que J1he é conferida po·r um texto exp~esso da Constiruição (art. 80, iparag.ra-
phoo 1" e 2o) ; 

.Considerando, .que, se porven-tur.a ·€!'sas .r azões não devessem bastar para 
asSim proced·CII', a .propria Constitwição declara jun-tamente •qual. seja .o juiz p1·i· 
vativo para conhecer e julgar do .seu acto, 1já app·rovando ou suspendendo o 
esta,do de sitio (Oonst., a.r't. 34, n. 21), jé. sudeitlmdo o mesmo Pres·id.ente d.a Re-
pu~lica .. a accusação s·e .para tanto .houvesse fundamento, (Lei n. 27, d·e 7 de Ja-
n eiro de 1892', a rt. 33) · 

Considerando, conseguintemente, que, em v.ista da proporia .Constituição ora 
tnvooada pelos pacientes em •apoio da intervenção do •Su.pr.emü Toribunal Federal, 
o q ue r esulta não é o direito dessa intervenção, mas a excl•usão mam1festa do 
judiciario <pM'a julgar do caso sujeito ; vor.quanto, se o Tri,bunal intervi.esse. a 
cons·equencia desse seu acto seria: c~) ar.rog.!l>r-se elle uma a ttribuição •que é 
privativamente .conferida a üutro ;poder, o Gongr.esso Nacional; b) desconhecer 
a inodepe:nden.cia do Pod er Executivo para decr~tar o esta;do de Sli·t4o, inquerindo 
e julgandü dos nvotivos que teve CIS•se i!)'oder .para ass·im faz,el-o; o) annullar vir- . 
i'ualmen•te o >p.roprio estado de sitio, fazendo cessa,r, pelo 7WJbe:as - oorpus, a me-
dida Tesultante de'!.le, isto é, a detenção dos .incl ividuoso. mesmo quando feita de 
accordo com a Consti:tuição ; 

·Conside"anclo, ;por outro laido, que, coonpetente como é es·t e 'l\rihun aJ. ;para 
j u1g.ar das m edidas exoecutadas ·eX-Vi de estrudo de ,,sitio, e assim tem f<>ito e de-
cidido 'Cm div·et"sos casoe, os !Pacientes na:da al:nega.m a esse respeito a dizer, nü 
senmdo de oemons·tra.r .que o if>r.es·i,dente da Republrica hruj·a exorbitado das suas 
faculdades, q-uanto >á fôrma e extensão de taes méilidas ; 

·Considerando, finalmente que, a-dm-ittida como correcfa, que é, a auJt:oridade 
d o Su:Premo T·ribunal para conhecer ele. quaesquer actos dos poderes pQ!'iticos, 
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q11ando of&ensitvos dos dire-éto.s in<Jd,vid11aes .Por ser elle o interprete final da 
ConlS!titniçã.o e das .leis, nem 1po.r isto a consequencia, unica oitJ<rigada, seria. a de 
julgar do merito do pedddo em q.uestã.>o, mas tam.beun .a de poder d-eclll!rar, eUe 
proprio, se a controversiia cons•tttue, ou não, um caso j•udicial, ou uma q11es.tão 
méramente política; como as·s·im o tem tantas vezes feito a SUllrema ·Côrte dOS 
Estados Unidos da .A.merica ; 

·PDa· tudo isto, 
'Accoroam em tQmar conbeoinlento do pe<tido .para poder bem verif•icar qual 

sej.a a natureza d<XsJ factos· e fundamentos allegados·, ma·s, á vista do .que , em 
declarar-se incomipetente paxa julgar do merito •do mesmo p edido, desde que 0 seu 
fullJ()amento, ·unico .[nvoca:do, a inconS1titwcionwlvC4ooe da dlecmeta.ção do es.taido de 
sitio, ê ma teria extranha ao :Pod·er JudJiciario. Oustas na fónna da lei. 

Su.p;r.emo 'IIni.bunal Federal, 15 de IAJb<riJ. de 19114. - H. elo Espii1·4Jto S1wrt<to, 
Presidente. - .A!mwro Cavwloanti, ;relator. - ,G;odotretto CU?hha. Não tomei co-
nhecim-ento do pedido, .porque o T ribunal é d.ncompe'tente pa.ra conhecer orig'D?li(Jr 
ricvin,erilte de habeas_ao?'PUS quando o constrang.imento ou ameaça de constrangi-
mento cons·it3Jtill' em deotenção, durante o estado de sitio, em Jogar não des·tinado 
aos O"éos de crimes commuJJs, o•u em destem-o para outros po!'tos do Ü •l'IÍ'itor<o na-
cional, si taes medidas foorem, como na es!J.)ecie, autorizadas pelo IP>'es·iden.te da 
RepubJica; é o que dispõe tex"!l:ualmente o nosso Regimento (art . 16, paragra-
pho 2•, lettra b). De ?n/31'fiti<s., neguei a or·dem de accordo com a doutrina do 
:Lccondam, que nij,o é differente da que sempre s11.stentei com relação ás questoes 
puramente ·politicas•. - M. MwrtfJnho. - Leoni Ramuos. - Pecl1·o Lessa, venc1d-o. 
Ao Supremo T.l'i•bunal Federal compete, !POr expressa e indlscutiv<>l dlisposiçã-o dos 
arts . ,59, . pa:rag>rrupho 1 •, e 60 da ConLSrt:Jituição Federal, decla>rar inco'llStituc'ionaes 
as . leis,' ·p;romulgadas · q>elo poder legisla>tivo da União, ou· ·dos Estados, e incons•ti-
tucionaes ou illegaes os actos do Poder Execu·tivo da União, ou dos Estad-os 
( alJé.m dos p1·eollfiiJo!s constit<uoi<maes c-itadas, art. 13, da lei "· 2 21, de 2 O de Nlo_ 
vumõro de 1894, e art. G• da lei n . 1 . 939, de 28 de .Agosto 'd•e 1908). 

:Essa attribuição do 'Supremo Tr>bunal Federal a.brang.e todas as leis elabo-
ra.das pelo Poder Legislativo e todos os actos. e decisões do ·Pnder E:x:ecubivo. Na 
Constituiç.ão nenhuma €XJC·epção, nen<huma 'rest(l'icçã-o ts.e nos üepara a esse p·rin-
cipio de. di·rei/to IJl'UbHco f ederal. Nunca se entendeu que esse pr.inci·p.io seja con-
trario á i'!Ulependencia üos outros .ao1s poderes . Estes podem faze r tud o, menos o 
Legislativo !eis dnconstitucionaes, e o Executivo decretar medidai.s> inconstitucio-
naes, · ou !illegaes . !Este é que é o nosso systema trul com-o foi en,gend<rado na 
America do !Norte, e tra-nsplantado .para o ·Bnasi.l e out·ros paizes. Quando se 
trata de um decr eto do Executi.v:o, como é ·a q>resente .hypothese, ha algum mo-
tivo de Oil'dem constituc·io.rral que obste a 1que o ,supremo Tr~bunal Federal exerça 
essa fu,ncção maxii.ma? O facto de nesse decreto se d·eclarar em estado de s.itto 
uma plU'te do territoo:io nacional cu todo este, impede ·que o 'T·rib.unal ;;oxercite a 
sua facuJdade constitucional, que é tambem uma o·br·igação, imposta pela lei 
fundrumental,' de jul.gaT inconstitucional o .acto do Executivo, e gwrwntir 
08 <Ureitos individuaes of!mu'Lid:os po1· esse · a.cto? Abso.rutamente não. Na CcmstL 
tuiçã? nenhuma nOirma se ·~ê, que l'estrinja a competencia do Tnbuna1 nesta 
cspeci;;o. 

Da 13Jttribuição .dO· ·Congresso de app.rovar ou .suspender o s·itio declaTado 
pelo Ex.ecutivo (art . 34, ·n. 21, da Constituição), não se pó de infenr ou deduzir, 
que nesta hy;pothese seja vedado ao Tlibunal decla:rar iJJoonstitucional o acto 
do Executivo . tMToomo ldlep OtiJs de apP?'o:vad.o o <&i~io pelo Oo?uU•'esso nwda 2Jqdle em-
bara~ 'WmCl íl'eoisão em qwe o T1i i bwnal gm·anta dih1eitos wú&i.viduaes, l eS'oalliOs 
pelo aoto do .:Exe=two, 0/PP'I'OVCLdos XJelo Leg!ls!a,tivo. •Como, ];}Ois, se :ha ·de abs<t:~r 

o 'I'ri'bunal d e ampar.ar diia·eitos inidi'VIidtuia\es, f e<l'iftos peto deareto lLo sitio, J)IO~·' 

que este ai-nda •não foi exami•nado pe.Jo 'congrcli'oso? 1Se 1querem d10s precedenteli 
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um ar.esto, temol-o, e da S.uprema Côrte Norte-Americana. Ets como o dêf!ne 
Willoughby, -no segundo volume da sua notavel obra. The Coatst i ttt t ional LUM 
o f the Unitficl IStat es, 'pag . 1. 24'5 : « Fire Q/ the justices ·O! the l:lup•·eme Oourt 

' h ellcl that Congrf)ss was w i thout the com;tilt-uci{}IJ>f"l autor.Uy 'Co suirp_enã ot• authq_ 
•··ise the sttspension ot ' the w1•i·t of habeas-corpus, GI!Ul, 1!-*roviãe m i l ita;ry com•nis-
sio?Os i n States otttside the S1Jhere o f act·ive ntilita'Y'y pperf1;tifin.9 and · with their, 
civil courts qpen a.nd. rearly for the tra>tsact·i o??.> of ju'dA.cial b !L.S'i1tf1SS. The j us. 
Uces he!à that O,ong!'less hrld not in tact m:aã13 legislative, P''ovis·W>n for the mi-

· l i ta•·y m·i bunal in q ttestion, but Mset·ted that it posSIIlsseà tl1e aonstitucion.al a-u. 
to1·ity so to Jào, sheuM it see f i t». 

!Dura nte a .guerra civil, conhecida pela denominação de gtw,.,.a de seccessrio, 
lucta tremenda que durou cinco annos; crearam-se tribunaes militares e suspen_ 
deU-Se o habaas-co1•:pus de accô11do' com uma l,ei il.o .Obng>]eS•90, que autorizara o 
Presidente -da Republica a decretar as- duas medidas excepcionaes (obra e ,pagi-
nas citadas ) . O Presidente da União ap•plicou essas medidas extremas, não só 
aos Esta-dos conflagrados, como aos ffils tados -pacificas, vizinhos dos convulsiona _ 
d-oS. No E stado -de Indiana, onde havia tl·anq_uilltdade , m as que era vtz inh9 dos 
em que accesa a guerra , foi preso Milligan q ue requereu um hC!bea.9- conpus . 
Julgou a maioria da S uprema Côrte Federal (five o f the justioes), qu e ao 
Congresso f a ltava competencia para autorizar a suspensão do hC!beas- cor<prus n os 
.Estadps em que n1enhuma lucta se dava, ;yen.rl'o-lhe_ per-mittido ·.pela '(J'onstttuiçtio 
sóm'ente to>nm· esse• 1J1'0v~denéhJ, excepci•mal 11rwa os Estados i:tssol-a~l.or. p'ela 
m•m"lla c·i-vi l. 

A' minoria (the •·emai,n·i.ng fou,· just-ices) , pareceu .que -ao ICongrc-&So era 
licito autorizar a suspensão de habaas-oorpt•s e a crealç.ão ·de commissões mLlita.-
res judiciarias, não só nos .Estados em .g uerra, como tambem nos outros, estpecial-
mente nos vizinhos, -donde podiam contribuir para alimentar a lucta, fo rne-
cendo combatentes e dinheiro, mas ·QUe .na realida.de não o · tinha feito. 

Sem embargo dessa -divergencia, foi -concedida unanimemente a ordem impe-
tra;da, prevalecendo como motivo de decidir a OJJinião dos que julgavam fa llccer 
ao Congresso -dia·nte da Constituição ·poder para autorizar a suspensão -do ha-
beas- CG1'f11-S r. cs E -stados e.m paz, ·posto que vizinhos dos conflagrados. Ficou 
'ui cto?"ioso o c~>nceit>o ( note.se bem) ; clle qt<e só"monte nos. E ·stfctttos <em que se vel'i -
f ·ica a rebeUião, ou a iwvasào extrM•yeira, é ver"'n;i:tti!!l:o ao aong1;e.~so sttS1Wn~ler 
o h·abeas-oorpus. F·icou mai~ v enced'or o P"inc·ipio díe •qt•e a ·Sup11ema Cô·tte Fc-
rlei'C!l t.-em competencia tJara, C.0??M intet'Pr,et,e final <loa C.o>i.stituiçrio, àec!iwar <l• -
const i t u cional tttna l ei q"e Stt81ie>;:•Z.e o ·haba·(])s-c:o-rtpus e a.u tprik:a a c1·.cr•çáo de t,-;_ 
bunaes militwres em mo1nento ele guerra civ·il, e para o jazer em mn 1Jrocesso rtc 
habeas.oo·~tp'us, e ;pa"a o f'im d;e ga1~C!ntir d;tre·i~os i~d<iv ·i~'uae.~. 

!Excluída a miá fê, que m ais se .p'6de exigir em materia de precedentes, de 
arestos, de jurispru·dencia, para autorizar o v<Jto por m enos proferido? -Dir-se-ha 
t alvez .que, ·para se poder invocar uma jurisprudencia , -ê mist ér q u e h4ja unm 
série de julgados. !Em relãção á. especie destes autos <ê impossivel descobrir essa 
pluralidade e uniformid'rude ·de julga:doo; ,porque n os •E stados Unidos -durante 
mais de um seculo só uma vez o ·Congresso autorizou o Presidente da R epublica 
à suspender o hall6as_ao••Ptl·~ (Thayer, -G.as.es o1t l().o>~sti'tttcíó._nC!l Law~ vol. 2'.0 , pa-
gina 2.1377 e segui-ntes ) . Eu não h ei de -descer a procurar a restos nas republicas 
da America Latina, onde se imitam a s institui()ões n orte-americanas. Bas ta lem-
brar .que na m ais a diantada dellas, Argentina, em men os de m eio seculo mais 
de trinta vezes f oi decretado o estado -de sit i o. (•AGUSTIN DE V EDIAS, Con-~t·itutõon 

A•·gc>btina, - -pagina TH, ed de 19 ()7), cumprindo não esquecei" q ue, uma vez o 
sitio foi alli <lecretrudo, só porq ue se deu um incendio numa p·rovincia, c o .Can-
gresso approvou o acto ;('BARRAQUERd, Espi 1'itu y P1'C!tica àe lrt Consti t ución Ar-
genti-na, pag. 3•69 , i n f i ne, edição de 188·9) ! ... 

!Está claro que as unicas decisões que nos -devem guiar na exegese do direito 
publico f ederal, são as <lo .povo .qu e creou esse direito, que o a.pplica, interprc-
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tando-lhe fielmente os p ·receitos, e que tem dado provas de que sab e respeitar a 
justiça e ae liberdades dos indivíduos . 

tObjectar que ha differença entre a hYIPOth ese destes autos e o caso Milligan, 
porque elos Estados Unidos, o .Congresso autorizou o !Presidente da União a s u s-
pender o habe.a.S-O,JI'PUS e a crear commiesões militares judicantes, ao passo qu e 
entre nós eó se deu a decretação do estado de sitio, é o mesmo q ue, depois de b em 
provado .que um individuo é maior e de b em demonstrado q ue a lei lhe ·permitte 
di spõr de todos os seus bens como lhe aprouver, doando-os a quem muito b em 
quizer, 11ão consentir em que esse m esmo individuo tra nsij a sobre parte de seu s 
bens, por que não ficou dem onstrado que elle pudesse transigir sobre ,parte de 
seus bens, estando apenas provado ,qu.e lhe era facultado fazer doação de todos os 
seus bens . O q.ue decidiu a Suprema Côrte F ejeral norte-americana, foi muito 
mais de q ue o -propooto no meu voto vencido. 'E1n meio de uma h or renda guerra 
civil, q ue durou cinco nnnos, kave?tdo ttmi:t •ei qtte au~o••Wavet o P ·r,esill.ent.e da 
:Rezmb!iJca a stts:P,e?tdi!Jr o h:abeas- corptl·~ e a m·erw t•·ibu?>aeS' mililla•·~;s .?to terTi t o•··>o 
da Uniã.o, a Sup·rema CôTte F'eden>l, obasea·da na C'onstitttiçã;o ·revogou paTC'i.al-
•nente, cassou, anntt!Zou em 'Jla?·te o acto do Jj]xecutivo ex-pedido por autorizaQão 
do ·Legislativo. Limitott os dec1·etos dos dOt l•S poderes, sõ .permittindo que produzis-
sem {)!·feitos nos E st ados €111 guerra. A Suprema Cõrte F ed.eral ?ntLt-ilou e-sses 
aotos es.senaia!ment e poli.ticos elos ot~tTos dows pode·res, faze?t'({>o Tesp eita·r a li-
berdJad,e in.diviclual, offe?tc!-ida po1· es-ses a-atos. E assim 'Procedeu em observa ncia 
da Constituiçlã.o, cujo interprete fina l é incontestadamente . Importa muito notar 
que absolutamente não <consta que durante toda a guerra civil a Suprema Côrte 
F ederal oo uma vez t enha ,proferido decisão em que se encerrasse doutrina con-
trari a lá ·por ella adoptada na caso M iJ.ligan, decisão em qu e se desamparasse a 
liberdade individua1, f erida por actos inconstitucionaes do Poder i!:xecutivo, pela 
convicçiio de .que é preciso em t ão graves momentos cerca,r de •prestigio esse 
pod er. 

Nem .se ·obje'ote ·que entre nós o estado de siti•o, .decreta;do 'Pelo .Presidenrt:e da 
'Rcpu•blica, .1\ rupprovado, ou ·sruspenso v elo !Congresso, ao passo que nos Estados 
Unidos a 'Constituição não creou este juiz privativo - o !Congresso - para apre-
ciar o sitia d ecretado pelo 'Executivo e ap;:Jroval-o ou não , em exclu são de q ua l-
quer o utro poder. 

Fõra u m sophisma :pueril, que em nada aproveitaria aos thuribularios dos 
abusos do !Poder Executivo. Nos E stados Unidas não h a juiz p r ivativo .para 
approvar ou suspender a suspensão de habeas- co1-pus decretada pelo Executivo, 
p~la simples r azão de que Qâ. a s uspensão de habeas_co•-pus só pôde ser 
clctcrmina;cla ·p el•o executivo, d epois de aut01'izado este pelo Cong•·esso (Constitui-
ç;ão .Americana, artigo 1°, secção 9~, alinea ;2~ ), interpretada pela mesm a divisão 
no caso !Mllligan, Willoughby, obra e Jogar cita dos . IT'hayler, obra e Jogar cita-
dos. Foi ·essa suspensãio de habeas- co1-ptb8, autorizada pelo Con•g resso, e !decre-
tada pelo !Executivo, que a :Suprema Côrte ·F ederal annullou em seus effeitos 
relativos á liberdade individua l, quando a,p.plicada aas !Estados pacíficos, posto 
que vizinhos dos conflagrados. :Se a S uprema .corte, em momento da m ais grave 
commoção intestina que se IJ)Õd e imaginar, diante do ·estado de sitio, d ecretado 
pelos ·dous 110dfJres, nw!lificou a m·ed.ida nos Estados nã.o ;conflagraKJ..os, por .lhe 
parecer que só ande havia lu c ta permittia a !Constituição o uso d esse rem edio 
e.' tremo. ·E nós, em meio da mais <:OillJlleta tranquilli,dade, quando n enhum s ignal 
se observa da mais leve cammoção intestina (e não se conhece grave commoção 
so.cial oce1•!ta ou recolhida) ; q uanlda aJffirmar q'lle nesta capita l, ou na pacifiiCa 
Nic~heroy e na IJ)aoeatissima rPetropolis, se veri•fica uma rgrave commoção intes-
t ina, é tão grotesco e rubsu rdo, como :pretender inCtUtir n o espi.rito de alguem a 
idéa ele que está ameaçado ele morte par uma ,grave enfermidad·e •um indiv!1duo 
que, são e lepido, alimentado perfeitam ent e b em, vemos a cada passo, entregue 
ás suas occupações e divertimentos habituaes; nós h avemos de em t aes condições 
neg·ar a protecção legal á liberda,cle inocJiv idua l, pelo fact9 ·de t ermos diante dos 
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olhos um decreto de sitio -do Poder \Executivo; muito mais claramente inconstitu-
cional do .que o assim declarado pela Suprema ·C'-ôrte !Federal norte-ame ricana ? 

Já se observou que o julgado da S'lll!lrema <Oôr·t€ dos Estados Unidoo no caso 
MiUi,gan, .em vez tde ser ado•ptado como um m0ld€lo, deve ser antes r epel'ildo, 
pelas perigosas consectuencias que •pód·e prod-uzir. Só o executivü ·pela sua eS'Pecial 
posição, está em condições de bem conhecer os segredos de um dado momento 
paliti"co, só elle ;póde estar d·e <tal modo inforomaido de certos fact<Js de natureza 
criminosa, ou de ordem internacional, que sempre lhe seja dado decretar o sitio 
opportuna e efficazmente, no instante ·precizamente conveniente . !Muitas vezes o 
Poder ..Judiciario não possue, nem deve possuit, <JS indispen.saveis esclarecimentos 
para saber qual o momento exactamente apropr-iado para a a,pplicação de tão 
·heroico . reme~cLio. Tolerar que o poder judiciario !)IQh"am-ta a libendia.de i?Ui!itv>dual 
n'lllll .estado :de si<ti·o inconstitucionalmente -decretado (e a isto se · reduz toda . a 
acção do poder judiciario no caso figurado), é tolher a actividade proprla d~ 

governo, ou como Jiá se disse, instituir a dictadura judiciaria. 
_E ssa observação releva simuL<tMleamente duas •grandes ver,dades: o abysmo 

que nos separa da grande republica norte-americana em m•ateria <ie idéas e de 
costumes ;paliticos, e na applica{)ão das instituições .po-r nós apenas macaqueadas, 
e a grande miseria moral deste ambiente, incomrparUvel com tão aper.feiçoatdo e 
nobre apparelho constitucional. (Nos \Estados Unidos uma só vez foi autorizado o 
silti{) pelo /Congresso num longo .periodo de l!ll'Uito m ais de um seculo. iiJá, apezar 
de ser tremenda a conjunctura, não consta que o executivo tenha sido f ertll em 
abru.·SOS. 

;Ha o caso Mtlligan, o caso ::M:erryman, o caso Kemp, e talvez alguns outros, 
inas, nunca tantos e tão graves como em situa-ções muito menos sérias se tem 
prod·uzid{) nas repu<bltcas da Ani-erica latin•a. Pois, sem embargo·, <d·e rt:udo isso, os 
constitucionaUstas e jurisconsultos' norte-americanos, ao noticiarem em seus li-
vros · o celebr.e ca·so MÜ!iJgan, nunca se lembraram <de .censurar ·a ·.d·ec'isão da Su-
prema Côr1:e, ou de fazer rene.c'<ões sobr-e ·os >nconvenientes ·e peri:gos de uma 
jurisprudencia basea·da '!la rnemoravel sen•tença. Aoq·ui, onde o •grande •perigo, dá 
varias vezes verificado, reside moactamente nos abusos od·o .poder executivo, e a 
grande ·necessidade, sentida por todos os espíritos liberaes , é que não nos limite-
mos a uma burlesca imitrução das instituições norte-americanas, mas, pelo contra-
rio, façamos todos {)S esforQos por penetrar o espiTito ·d-&(JJuella ,so-berba creação 
PDI~tica, neste ponto 1nvejada · pela pro]:}ria iE'Ilropa, e respeitemos a .Suprema 
Côrte ·Federal eom as a;ttri.buições que a Constituição- e a pratica do systema Lhe 
confe:dram; a•qui chegam a vislumbrar si:gnaes de <1icta.dura judidal (:dictad.ura 
sem thesour.o e sem força material) , na opinião 'dos que a lmeja.m que se faça 
m".lito menos ·do que fez o a•ug·usto tri<bunal no-rte-americano! No paiz onde mais 
necessario se faz o exercício do poder moderador da <C'ôl"'te •S<U<prema é que esta 
mais deve -ce<ler e rub:dicar sna.s attrhbuições em favor dos <ll'bu sos do ;po<ier exe-
cutivo!. . . Onde mais tnd1spensavel é o r emedio; mais se d·eve respeitar a: rpropl-
nação do veneno ! Em .tudo isso só ha um .perigo tma-ginario, e. fé o do IJ:)oder judi-
ciario embaraçar ·O executiv{), nos momentos em que ·este .precise seriamente S'US-

pen<d·er as garantias constituci{)naes, por estarmos ameaçados de ruma g-uerra 
internacional, ou !'le uma. gra<Ve commoção in.tes tlna. Este per-igo ·nunca se •·ea-
l-izou. tNão consta absolutamente que niQS pa:>zes suj.eitos ao di·reito publico 
f ederal se tenha alguma vez prejudicado a 'defeza da sociedade, das institui-
ções, ou da ordem rp.ublica, pelo facto d.e ha<Ver a Suprema Côrte amrparado 
com seus arestos a libeJ:IcLa:.de ind-ividual. O que ·sU~bemos perfeitamente por ex-
periene ta ·propria e pelo que -das repub'licas da America latina· referem os seus 
escriptores, 'é que os abusos perpetraodos pelo executivo lá sombra do sitio ~ 
grandes e .muit{)s. 

Por d'alta d.e argumentos jurídicos contra a doutrina concretizada no caso 
Mil!i.gan, j á se disse q·ue; se vingasse tal jurisprudencia, frequentes seriam os 
confl1ctos entre o judiciario e o executivo. Ta'! raciocínio assenta ex>C!usiva-
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mente no fa,cto de se não conhecer o :direito publico federal. •Não pôde haNer 
conflicto ·entre o executivo e a Suprema <Cõrte Federal, em face da Constituição, 
porq,ue a .S\llprema Cõrte- é a interprete .final da mesma Cons<tituição, e aos 
outros d<Jus poderes c umpre acata r as sentenças dessa •Oõrte, sempre que el'la 
declare ·inconstitucional uma lei, ou um acto- do executi<vo . E ssa superioridade 
da Suprema IC'ôrte decorre fatalmente da sua missão de interprete final da Con-
stituição: «lf an act is held void, it is because i;t is oont 11011'Y to the constit!Utwn .. 
an.d not because the court any ce?>tra! over the l eg is lative. The w •i!l ot the people 
as ex;pr essad in it.s tund011nental law, i<S donsidered as n.ose dJrect 011ud authori-
tativ.e, thanJ their ,·epresentatives in cong,·essional enootencmtt.» (Wl.!LLQUGHBY, 
The ,S;tbpreme Court of the Uwited States, ·pagina 37.) Uma lei ou decsão c o 
executi<vo, é inval ida -porquanto fere a Con-stituição, interpretada '[leia S'll·Prema 
Côrte Federal e não •porq,ue esta e.'Cerça uma su_perintendencia sobre os outros 
dous .poderes . Mas, devendo prevalecer sempre os a r estos da .Suprema Cõrte 
na inJter.pretação e ap plicação dos preceitos consti tucionaes e das leis 0 rdinarias, 
e po:dendo esse trrbunal tornar inefficaze.s os a,ctos •dos outros dous .poderes, o 
que temos em 'Ultima analyse é a su_perioridade da Cõrte Slllprema :no funccio-
na·mento das i•nstitu ições. Digam embora que a preponder ancia é da Constituição, 
ou da vontade do '[)ovo manifest ada <i-irectamen1:e .pela lei 1'·undamenta·I; o que é 
certo, é ·que no direito publico federal á Suprem a Cõr te compete .dvzer a u l-tima 
palavra sobre ' os actos dos outvos dous .poderes . 

.Sendo manifesta e indiscutivelmente inconstituciona;J o estado de sitio decre-
tado pelo !Presidente <la R epublica, o qual para os f actos a que allude em seus 
P,ecretoo, dispõe d<:>s meios communs de repressão·. (J. lBARBALRo, Comntenta1'io, 
pagina 119, i n f-ine e 1•20•), votei, concedendo a ordem impetrada. !E' este o mo-
mento op.po-rtuno para amparar a liberdade indilvidua:l dos pacien•tes, offendida pelo 
acto inconstitucionaJ. - Cwnuto Samaillv·a. - J. L. Coelho . e C'a~npos . - G . 
Natal. - Neguei a ordem impetrada, por se fundar o p edi-do na a llegação •de que 
o estado de sitio d'õra decretado- sem que houvessem occorrido as conddções em 
que é facultado ao executivo essa medida excepcional, e não poder o judiciario 
apurar Tegularmente em um processo •.de habeas- co1·pus a verdade <Ia allegação, 
uma vez que a Consti1:uiçã.o s6 obri'ga o executivo a d·ar conta d a opporttmidade, 
da decr etação do sitio ao Congresso Nacional, logo que se reuna ( § 3• do a rt. 81. J 
- OLIVEIRA 'RIB!EIRO. - ANIDRE' CAVALCANTI. 

"HABEA!S-COiRPUS" N. 3.569 
. •CAIPII TAL F•E•DIEIR·A L 

IMPETRANTE .E PACIENTE - Dr. Vicente !Ferreira da Costa 'Plra.gibe. 

O ISUqJrt'lmo Ta-ibunal 1lií.o toma co?thec·Lmento de um 1Jed·icla 
d e habeas- co11pt~s p1'GVm«éivo r equerido po1' quem 1·eoeia sm· pJ·eso 
sem causa durante o ·estado de s·itio. 

AGCORDÃ>O 

N. 3.569 (*)-V.is·tos e eJOpostos estes autos de habeas-c011JtiJS preverutivl() .peLo 
Dr. Vicente Ferreira da Gosta Piragibe, sob a allegação <I e achar-se, como di-
rector que é, do jornal A Epocha, q<ue se •Pu•blica nesta cidade, ameaçad'o de '[)ri-
sã<:> ordenada contra elle •pelo <Governo Federal, •POr suspeito de connivencia 
nos successos que serviram de pretexto à ~ecretação do estado Ide ·Sitio ainda 
vigente, e que levo.u o impetra.nte a homiziar-se em Bello Horizonte, de onde 
entretanto, é indispensavel que r egresse a esta ()a'[lital, afim de r eassumir o seu 
-posto de traba1ho, qlllandb-. nada ·ha que justifique a det enção de que se vê 
ameaçado, -porque essa medida repressiva a.utorizada pelo artigo 80, •parP.gra-

( • ) Da ·«iReviJ>ta do S:up-reu:po TribuOillll·ll, Outubro, 1-90.4. 
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pho 2• ~da !Constituição Federal, sómente ê applilcavel aos indivíduos envol-
vidos na commoção intestina, e, portanto, não pôde attingir o impetrante 
contra quem ·nenhuma responsabilidade se a;purou nruquelle movimento político, 
tanto que, tendo sido .preso no inicio do actual sitio, foi mai.s tarde posto em 
Ji.berdwd<e; 

Accordam, dad·o mesmo que sejam fundadas as razões de receio do sup-
posto constrangimento, não tomar conh ecimento do pedido por se tratar de 
detenção durante o estado de sitio, cor,forme determina expressamente o artig·o 
16, §· 2•, n. 1, lettra b, do 'Regimento Interno ~do Tribunal . 

.Custas, ex-ca,.~,sa, . 

,supremo T ribunal Federal, 8 de Julho de 1914. - H. do Espi?'i.~o Santo, 
P. - M . Mtw'tin>ho, relator. - E?Oéas GaTIIJão. - Am.Mo CavaLcaruti. - Oanuto 
Saraiva: - J. L. Coe'ho e .Campos. ---, ·O.liv(}i11a R·ib~ro. - Awd?"é C'OIVa·lcanti. 
- L eowi Ramos. - Sebastião de Lwam1llla, vencido·. - Go.a.otredo Cunha. :--
P edro L(lssa, ·vencido peloo fundamentos j·á muitas v.ezes expostos. G . Natal, 
vencido pelas razões jlã adduzidas em casos analogos . 

"HABE.A'S-CORPUS" N. 3.528 (*) 
RETIÇÃO 

Exmo.s. Srs . Presidente e maJs M'i!>Ust·ros do Egregio Supremo Tribtma! 
Federal : 

<O abaixo assigníbdo, a:dvogado, e secretJario do jornal O I m.parcia!, fundado 
nas razões q ue aJà.iante eXfp'Õe, vem impetuar, em seu favor, a esse egregio Tri-
bunal, o remedio legal do habeas-oo?·pus. 

Senhores Ju1zes·: 
Na noite lille 4 de Março ultimo, o lPod.er Executivo resolv.eu, dictatorralmente, 

declarar em esta;d!o de sitio o Distl<icto Federa:! e a~ c~arcas d'e Nitherohy e 
P.etropo!is, '"a,fim de usar •'dos meios pt·eve?íltivos .qu e a 'Oon stituiçã;o lhe assegura, 
para d·efender a ordem publica e o regura.r funcci001amento dJaa ins.tituL.:;,ões. » 

lJ,á são ·Conhecidos os termos do Accordã.o \CJ!Ue profevistes contra o voto diJ 
eminente Sr. Ministro ·Pedro Lessa, rlos autos do habeas-porpus impetrado pelo 
Sr. José Elduardo de Macedo Soares, p.rovando a inconSit:itucioJJ,alida.de desse 
acto do goV'erno e justificando a oampetencia do Poder Judiciario pa ra conhecer 
essa incons.titucionallid&de. ' 

!Reconhecestes a manifesta incom,petencia desse Tribunal para aprrcia r os 
fundamentos juri:dicos -do pedido, considerand6, princllp.almente, que .o l'oder 
JudiciarilJ não p:od'e julga-r do merito d-e aclos que env<>lvam a propma inde-
pendl!lncia de cada um dos dous outros po"dleres c001Siti.tucLom.aes da Rep1.11b!ica, 
visto que todos devem existir e funcctonar dentro das a ttrilbuiç,ões que lhes são 
privativas e respectivamente con:lleriJdas . 

Mas, por outro lado deixastes, nesse me~o Accord\ã:o., aindla UJma vez, IPO-
s1tiva e crutegorica.rnente, f1ronada a doutrina d,e qu e tTi.cumbe ao Podl('>r Judicia.rio 
mcanifesta?·-se a t·esp.eito das me.c&ôdas exeoutaldas ex-v:i d1o -estado de sitio . 

·Baeeado em tão Sábia e liberal decisão, o paciente passarlá a ·demonstrar 
vos 'que o Sr. Presidlente da Repubiica «ex;()rbitou "da.s suas faculdades , q uanto 
á forma e ·extlens'ão das medidas» que tem posto e.m p:ratica dura nte o presente 
estado d1c s i.t1o, dem,etado sem que tivesse h avrdo a meno1· oom':moqão i?>testvM, 
sem qt~e a patria corresse ·immine?tte perigo, e smn que a seguramç:a, r!a Repub!ica 
o exigis.~e . 

!Contrariando 'O voto do Senado Fed-eral, de .. 2,4 d·e Novem'bro de Hl>97, ainda 
ha pouco, novasm~nt-e, !Proclamastes qUJe ca.be ao 'PodJer Judiciario tambem conceder 
habeas-corpus ·aos senadores e deputa;d·os, feiLenaes e · estaJd6a:es, sempre que o 
Poder !Executivo, arbitrariam ente, deliberar suspender-lhes as immunida"des . 

( •) IDo ImqJa.?·<Yi,al, f2,2 d e L<\Jbril, 1.9i1:4. 
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,Pouco adeante ao !Paciente analysar os fun dlrum entos em q ue vos estribastes 
pana subtrruhir suas imhlunidad~s lás violencias idos govermos dlespoticcs . Basta-
lhe, unicamente, asl'!ignalar que o fizestes sem ruutorilzaç!ã,o ex-pressa categprica e 
formal -dos textos constitucionaes . 

[E}, desde que assim prooode~tes , tambEJm vos \é Hcito reuJrovar t odo e quallq,uer 
abuso, praticrudo pe,lo ['oder ~ecutiV(o, que se não <ache previsto no art. so; 
parrugrapho ,2,.•, ·da IConsti.tuiGJfuo. 

IS'&l!hores !Juizes : 
O est ado de sitio não condemna n em pôde condemnar á inercia o !Poder Ju-

diciario {Federal. 
ICumpre-vo~ . em sua vigencia, grurantir n.!> immunidades !Parlamentares; re-

integra·r, em seus Jogares, "os fulll<lcionarios vitalicios e in·amoviveis, illegalme'n.te 
dernittidos ; obsta r que ·o Poder !Executivo ·appliqille tpenas c condemme; russegurar 
a esta bilidade do regimen; insurgir -vos contra as intervenções do Governo Fe-
deral em negocios 1JeCu1iaTes aos ®stados, n!ão especificados tn.o ·art. '6° , da Con-
stitui-ção; desconhecer no Governo !Federal competencia para decretar impostos, 
que não sejam sobre m ercadorias de procedencia. extrangei.J.'a; vedar aos !Estados 
e 'á União o exercicio de cul tos religiosos e prescrever leis retroactivas ; conservar 
harmonicos e independent es entre si os orgãos da soberania nacional: defender os 
direitos e garantias d e que não cogi-ta o art . 801; e a1npí1n·a,. os Oi(w<lãos d etidos 
por m•!pas, erro e i .neyoi'a elo p1·opr·i o G ovenw. 

lEst e é, .Pl'leci!lamente, o caso em Que se encontra o impetrante, tolhido em 
sua liberdade, po1· o1·dem e in.a<:~ve1·tenoia do S'r. Presidente da !Republica, desde 
·n do corren!te . 

Se, .por um lado, >é justo que, uma vez d ecretado o estado t1e sitio, o governo 
ef~ectue prisões, sem culpa form•ada, dos q~<e oomjJro1nette·m, c< 01'àmn p·ubUoa e a 
p1·o.pri.et seg~tr<lll~ça <La 'RepubUoa; por outro,, ninguem p(icle n egar qwe o IPad·er Exe-
cutivo exorbita das attribuições constitucionaes ·q,ue lhe sfuo conferidas, o-rilenando 
a detenç,ão, (!e ·qu,em, como o supplicante, .só com:g1~etten o Ol'i?n">e cYe Lhe obedecer 
cegament e ás i n.stn;oções. 

Senhores [Juizes : 
E' facto publico e notoi·io ,que o ['oder IE-xecu)tivo, logo -depois de haver 

decretado o presente estado t1e sitio, julgoú o;p.portuno submetter a \.mlprensa desta· 
capital! lá censura pliévia de seus agt!rMes 1·e.spon.saveis . 

1Com este regimen, que ainda perdura, São publica<Ios, exclusiva·mente, oo 
artigos approvados pelo Governo, o que importa na sua responsabilidade e con-
sequente irresponsabilida·de, junto ao IPoder Executivo, dos re;;;pectivos directores 
e secretarioo, n~axvme considerando-se . q u e o Sr. .P1~esidente da tRepublica só 
encarregou <Iessa mossão a delegad.os <Ie policia, escol'hidos dentre os ;de sua con-
fiança e q u e m a is oo têm d istinguido pelos seu s estudos e saber jur idico. 

Pois 1b em, •Srs. Juizes, a dentenção do impetro.nte, conforme lhe informou 
o Str. Chefe :de !Policia, 1·esulta do f:tcto de ser, nã.a obstante a oe=?wa, 1·esponsavel 
pelos a1·tigos 7JnbUcaidJos n':wO !?npla1·aiall> , d esde o lilia. [1J?"i4n ei,ro do corrente até o 
?'efer·icbo c'Ua onze. . 

iMais a lg umas pal>avras e o paciente tená demonstrado, de m.odo irrefutavel,. 
Q:Íle o Govérno, ordenando-l>lte, · nessa.s· circum&anrcias a lp:t·isão, exorbiton d'e suas 
facitzcna<~es o~lnstitnoionaes. 

(E" conveniente ql.!e não paire em vosso es·pirito a :menor su speit<t, sabr1e os 
motivos .q,u e -d eterminaram a detenç;ã,o do impetrante, a IJ)rinci-pio, na Oh efatura 
de ['olicia., em Logan· <lestinaCLo a •·éos ele crimes oom,'rn11llM, e, actualmente, no Quar-
tel ·IC'entral :da Brigada JPolicial. 

!Essa detenção nada tem q ue se relacione coon as suae id/éas políticas, e nenhum 
acto seu existe ,que a justifique, praticado, antes ou depois do decreto de ~ de 
Março ultimo: r es1tltla tãQ .sónum.te ã.a.quella su~osta 1·espon.sabilidade, q11.e lh e 
cabe, oo1no seo-retm·i.o de 1tm -iDos · ma.tutinos !desta oklarToe . 
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.R esumindo, o sUIPPlicant,e affirma-vos, sob sua pala.vra de honra : 
,a) 'Que, durante o actual estado de sitio, niiLo teve nunca .necessida·de de se 

refugiar em qua]Jq,uer ponto, dentro ou fóra do !Districto !Federal; 
b) que s ó foi pr,eso no dia onze do eorrente, depois de hav-er sido posta em 

liberda.de a mad,oria d os detentos '1JObJ1ti.cos, considera.dos como taes; 
c) que ouviu do Sr. tOhefe de. Policia a declaração a que acima se retere; e 
~) que os a rtigos ,que . (leram Ioga r á coa1cç.ão Hlegal que está soffrendo, 

estão em rpoder do ge1•ente d'·O l1111JMCial, convenientemente visad-os pelos age•~tes 

n ?.sponsavei s d·o Governo. 
iO Pader J t tdi cia•··io é comp etente pa1·a julg.a/1' das nMddll'as exectttivas ex-vi 

.do estctdo 1de sit i o; o 8'r. IPl'esidente da Repwblica., {Pelo qu-e o pa·ciente acaba de 
expôr, ·deL-.:ou, evidentemente, de observar os .preceitos que regulam a applicação 
das medidas discreciona rias de \que eJle p'óde usar, durante o estado de sitio; 
cumpre-vos, portanto, IS'rs. Juizes•, intervir e repa•rar com a m edida legal do 
habens-c01'p.tl.s, o constrangimento manifesto em que o paciente se encontra. 

Nestes termos., ·o paciente, affirman.do ser verdade tudo q)lantó al1ega, e dei-
xando de juntar qualquer documento co!Iljprobatorio ·de sua prisão, porque, pedido, 
lhe foi negado, req.uer a esse Egregio ' Supremo 'Tri1bunal ·F ederal, depois de 
devidamente .A . e ;o . a presente, s € digne de uhe conceder •ordem •de hc~b<W·~ · COI'P1<s, 

afim de ser posto em Ji.berdade . 

iRia de J a,neiro, 12-1 de Abril de 119114. 
LEONIDAs' REZEN!DD, 

::-<. 3 .!52.8 (") Capital /Federal - Relator, o Sr. 1:1-li·ni.stro Ped·ro iLessa; dm-
petrante, o paciente iLeonidas Rezende. 

10 ISR. !MINISTRO PEDRO LESSA (relator) - 'Trata-se de um habeas-cor pus 
impetrado pelo prQPrio pacwnte L eonidas iRez·ende. 

·A11ega elle qu-e sua det en(,iã.o, co·nforme l·he informou o .Sr. .Chef.e de P o-
licia, resulta do fact~ de ser, .não obstante a censura, re61Ponsav.el peLos artigos· 
publicados n'O Impa.rcial, de~de o dia 1 do corr.ente atê o dia 11, data em Que 
fôra preso. 

A.11ega .mais ;que essa detenção nada tem lq,ue se relacione com as suas idéns 
pollticas ·e {]!Ue nenhum acto seu existe ·que a justifique, pmtkrudo an tes ou 
o epois do decreto de 4 · de Março- ultimo, etc. 

IN'ão se <faz mistêr ler o .que rullegou a· paciente; a {Pel:Lção .está impressa e 
foi ,dis tribui-da a todos os membr·os do Tribunal . 

T ermina do o relat o rio, e dispensados p e.los IS;rs. IM'inisrt:ros quaesquer outros 
escla recimentos, o ·sr . Presidente -convida o ·Sr . Ministr.o relator a dar o seu 
voto. 

0 SR. MINISTRO P.EIDR>O 1L'ESSA ( l'elatOI') - /E' possivel qu e a a !guem pareça 
que o caso 'é ele pedir in:J:ormaçôes. IS . 1E'x . . não as pede . !No cas-o da 1Ba-hia, em 
começo de '1 9<112, o Governo da União ass:everou reiter,adamente que de nenhuma 
coacção era ameaçado o ·Presidente daquelle 'Estado, 0 que levou o Tribunal a 
negar (contra o seu voto) um habea.s-co1-ptts pedido em fav-or d aqueLle funccio-
nario. 'Entretanto, lo.go depois, era a capita l . da iB a.hla bombardeada duran te 
dua s horas e m·eia, para o fim de se coagir o IPr-esldente do \Estado ·a d·eixar o 
!POder. 'Crê que na histeria dos habeas-corpus nunca houve coacção tão tr<>-
menda. 

Vai dar o seu voto d.e 1l'll81'·itiJI .. 

( * ) (Da '"\Revista do Suprem o T r ibu!J.al» , ·Ma io, 1914. 



Os factos são conhecidos de todos, são publicas e notorios. S•em funda-
. mento lega:!, infringindo o art. 80• da Constituição, o Governo da União ·decretou 

0 estado de sitio para esta crdade, para a de Petropolis e !Nitherohy e para o 
Estado do tCeal'á. Que nenhuma razão h•avia para essa medida ex;cepcional e 
violenta ré o proprio !Governo quem se tem encarregado de provar . tOs mais 
graduados officiaes do !Exercito, que foram presos, no começo do esta·do de 
sitio, jlli. estão soltos, e, ·o que € d igno de .nota, foram nomeados para altas com-
missões militares. Para· exem,plo ·cital1á. os nomes dos- generaes Feliciano Men-
des de Moraes e Thaumatm1go de Azevedo. S'e contra esses o.fficiaes e os de 
postos inferiores · qua~quer indicio vago de c1ime se tivesse apurado, certo que 
0 Governo não .os teria distinguido com a sua co·nfianÇ<a. ,Esse e outros factos, 
e o que os habitantes desta cidade, estão vendo diariamente, e a cacla mo-
mento, convencem-n'o de que nenhuma duvida ha cerca do que affirmou no 
voto emittido por occasião de se julgar o habea.~-C01';1JUS impetrado em favor 
uo director d'O Inwa·rcial e de outros jornoes; não ha absolutamente funda-
mento para o presente estado de sitio, decretad·o com evidente vioJoa,ção da Con-
stituição . 
1 

Sendo assim, as unicas questões que se podem suscitar nesta especie, são 
questões meramente de direito. !Desde que •O p'Od·er competente decreta, o es-
tado de sitio, e prende alguns cidadãos, dizendo -que o faz amparado por essa 
medida, ao Poder Judiclario é vedado conhecer os habeas-co?'2JU.~ impetrados em 
favor dos presos? \Para -não alongar inutilmente o seu voto, prefere adstringir-se 
ao estudo dos argumentos aceitos pelo Tribunal no accórdão ultimamente pro-
ferido a proposito do habeas-co?·p~<s im•petrado em favor dos jornalistas Macedo 
Soares e outros. 

!Eis, em synthese, os fundamentos a que se arrimam os que, em casos como 
este, entendem que não é possível desprezar o acto iLlegal, offensivo da Constitui-
ção, -do Poder !Executivo, ou do tproprio Legislativo, e garantir a liberdade indivi-
dual, illega1me,nte ou criminosamente sacrificada: 

1. 0 Ao ·Supremo Tribunal Federal não 'é facul1:a'do apreciar e juJgar act os 
da iCOm.petencia dos outros doLs poderes, que só -estes ·dois poderes têm a attrl-
bulção constitucional de praticar. J •u.lga-r taes a c tos fôra o.ffender a j·ndo;penden-
ci·a d•esses .po·de1-es ; -

12°. !Este 'Tribumal .só p ócl.e juhgar ·os effeitos dos actos dos outros dons: po-
cl·eres, 1esivos· de dil•eitos 1ndiv1d uaes, ., e -nu:nea os ll'IJ.Otivos ou ·razão de taes actüs ; 

3°. Outor,gad.a ,pela Const ituição a um dos püderes politicos, attribuição ex-
pr.essa para p·ratioar certos actos, é -esse pode r o 'UI!tá•C'O ju.'i.<: da opportunidadc e 
das r-azões -d-e taces ac tQs ; 

4°. !Declara a ·Constituição pos-itivamente qual .o juiz. privativo para julgar 
o .procedimento do Gover-no que decreta o estad'O de s·ittio, e só um juiz q,ue é 
'O •Congresso póde .com'l.emna.r o estado rde s itio d·ec.ret:aCLo pelo Gowrno .. 

. Par-a bem patentea;r a absoluta imp.rocedencia d.o primeiro· argumento, -basta 
recondar as daras disposiçõ-es dos artigos ·>59, pal'rugrapho 1°, -e 6rO, letra a, da 
Constituição; o -artigo 1·3 da lei n. 221, de 2·0 de Novembro de 1894, e arti:go 6° 
da lei n . 1.931}, de 28 -de Ag-osto· ,i:J.e 1•9·0·8. Em p~Lmeir.o lugar, as citadas normas 
<Ja rCons.tituição -conf·er-em ao S•u,pr.emo T.r~bunal Federal competencia expressa 
para m-ãio ·appl~crur as leis inconstitucionaes, emanadas do pod-er competente para 
fa·zer .!eis. ·IDm segund.o Jugar as· citad•as di•sposiçães dra ConstLtudç.ão e as da.s .Jets 
mendonadas dão ao .SU!Premo Tribunal Feder·a.J i:ntdi-soutivel oompetencia para 
declana1· inco-nsti1mcionaes, por ·esse modo -nuliliincar, os actos P'raticaodos pelo. P.o-
der E:>ooouUvo, no exer>Ci.cio d·as suas ~ttr.1budçõ es, desdre .que ·esses aotos .oJ;fenid~am 

direitos i.nd:ividuaes·, g-aranti-dos pel-a ,coilJSitituição . N este regimen, p<>·rtanto, nin-
guem contesta a rcompetenc-ia do ,S,u.p.I\emü T ri>bunal :Fed·eral .pa:ra tolher o e!ifei-
to dos a~to.s dnconsbitudomaes do Puder iLeg.isJJ.ativo, e d·o Ex·ecutivo, tanto da 
União c'Omo dos rE-stados·, e ·MUniclpios, .como cla!l'al!llente se estatuio na •ult-ima 
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dns leis ,~ 't·adas. Ora, ·q•u!wdo o ·'J.1ribu.nal exerce essa •funcção consti'tucion·al in-
contestavel, .quaes são oo actos que se ;nuUoli.ficam por suas od·ecisõ·es? São as 
leis, f eitas pelo .Poder iLe~isl·ati<vo; são as ·decisões· e os actos &dJn!nis tra.tivos. 
J,sso -quer dizer .que o Suprem'() T.rl:bounal F'aderal julga eJOacta mente actos da in-
dubl.ta vel ,competencia dos outros poder-es. Huuve alguem que disses·se em qual-
quer tempo que o Supremo Tri.bunal IF'ederal só :tem comi)etencl-a para Julgar as 
l.eis ~nco.nstitucio,noaes, qUoR,ndo feitas .po; outro poder que ·nãlo o l e~slativo, e os 
actos administr·ativos iUegaes, •(]!uaond·o ex;ped1dos• por -outro pad.er que ll'lão o Ex·e-
cutiv·o? Não s e tem já, e por va•rias v~zes, decretado a inconsotitu,cionalid·ade de 
leis do !P oder Legislati'vo, e a dllegallod·rude de ac tos da a:dministJraçãJo·? 

10 Tribunal SÓ julga os efifeitos e não os motivos, as razões·, dos actos dos 
outros ·poderes. · 

Não ê precizrumente :nesses lletm os que se d eve enunciar o >Ccmceito acerca ·<l a 
' oompetencia do S•u.premo IT.ri<l>unal .Federal, para julga1• os a ctos d os outros dois 

poderes . IQ que juol>ga o Tri.bu,na l em .re11.tÇ'ão ãs leis •é .excclusivamente s e eU.as 
se conformam ,com. a •Co-nstituição, quer em sua elaboração, qouer em suas dispo-
sições. O .que tiulga o -Tribull'lal em re.laçã.o aos actos ·administra•tivos •é se elles 
violam os preceitos ICOnstituoion-aes, ou as leis secu-ndarias q.ue garrun;tem direi-
tos individuaes. Todos os aspectos de um .a cto legis}a ti v o ou ex€o2 Utiv o, que pos-
•am in1'!Juir no juizo acerca da- i'nconstitucionali-d1tde, ou da il:legall\d ade, .ao·s acto> 
cios outros dois poderes, •podem -e devem ser apreciados p elo S1,1pre.mo Trilbunal 
F ederal, antes de d·ecidir os 1óeitos da sua ,compet·encia . 'Tendo, pois, diante el-o 
-~i •um ·acto do Poder Ex·ecu.tiv•o que alg1u.e<m alle,ga ·s·er o·ffen:sivo de um dir·elto 
Individual s eu, •nada o in,lübe ·de exami:na:r o acto •incriomi.nado e declar.al-o i1i'egal, 
s e assim d'ôr. 

iDelloils es.tas ono!}ões serão appJ.icadas ao cas o oocor111ente. 
Outorgruda. •Pela •Constituição a um •dos .poderes politicos attr.ibuição exvressa 

paT.a I>Nltioa:r certos aot os , ·é esse .poder o '\Hldco ju·iz da oppo.r tunidade e das ra-
zões ·de taes .a ctos. 

tNeste argu.rnooto, ma'is uma vez se deslQca a .questão. Não se cogita de sa-
.ber qua.J é o ;pode.r •COJlli)eten•te -para verificaa- ll!s· J'azões, os motivos ·de momen- . 
to -e a opportumidrudle •do esta do de :sitio. iDo que se tr·ata é de saber s e o estado 
de sitio foi decretado de accordo com a Constituição, ou -com violação dos ex-
pressos e •t ermina ntes .preceitos ,constitucionaes, o que é .bem divel'so. Uma co usa 
é averig1uar, d-entro da Cons-tituição, a opportunddade e ·os moti v·os .d•a decr eta-
!:ão do ·estrudo de .sitio, e c ousa rrnu itQ diof.f·er.ente ·é .a-eot'Ctrur o estado de sitiei sem 
o liDais 1eve a·poio na •Cons•tituição, ·i'nf.r.ingindo as regJ'as doesta, que de trn.O.d'O bem 
explicito estatuem sobr·e •OS •dois uni-cos casos om que t al anedida ·é ·a•u.torisada . 

IFina•lmente, e.stá •e:>.'Press o n·a •Cons tituição q·ual é o poder unico {JUe tem 
competencia pa ra dulgar o .p rocedim.ento do !Gover-no que decret·ou . o estado de 
si tio. -Esse poder é p riv ativa.ment e o Congresso. 

oEis aihi o argumento q ue á maioria parece o ma is poderoso ode todos, uma 
ba rreira dntransponivel opposta á acção d o Supremo ll'!ribunal !Federa l. 

E ste argumento é tão <fr a g-il ou, se é poSSivel, ain•d:a m·ais -do qiJle os oucros. 
Bas ta consi-d-errur que m esmo d epois de julgado o estado de si.tio pel-o Congresso 
o approv•ado .por um decr-eto le~i:s l ativo, .n-ad'a, absoloÚtam·ente •)l•ada, obsta a qu·e o 
SUJpremo Tri•bunaJ Fede ra•! decla.r.e ion.constit•ucic.nal esse •detlreto legislati:v(} e 
annulle os cifeitos delle de~ot,r.entes, qu~ prej u.d-iquem direitos· â.ndivid·uaes . IP(}is 
s e ·m esmo depois de approva do o sitio pel·o •C-ongresso, n ão .ha lei•, nem a1·gumenl-
to, -nem motiwJ d-e especie alguma , que vécte ao T.ri•!Jourrml eJOercer a .sua fu.ncção 
maxima de declarar tlncons.titucional um acto JegiJslativo, ·como se l-he oha ·d·e con• 
tes tar o d.ir'eito de d -ecla.rar i.nccmstitucionoal o ·d(lcreto odo e X1ecu·ti.vo, oantoo de "·e-
ceber ··O sacramento ·d•a app-r-ovação leg islativa? oPõde o Tri.bunal ;nlullifica.r de 
facto os actos, depois d-e san.ccionados pelo Congr-esso, e não pó·de decloar.ar ible-
g a es os ·a ctos do m esmo exeoutlivo, quando são apenas emaJJa•dos do executivo e 
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sem approvação do legisl'ativo? I~so fôra um co-ntra-senso, que não . vale ·a pena 
d;scutir um s·ô .momento . 

Haverá .porventura quem supponha q•ue a faculdade de de~larar incon~tilu

cioriaes oo a c tos do leg.islati vo e executivo se a'!}pliea a todos os a c tos, me no, os · 
·relativos ao .estado de sitio? ·A tão a:bsurrl-o conceito a resposta está formulada 
ha muitos annos por 'Um nabre pubJ.1Dista e jur-isconsulto, q·ue via essas causas 
pot· um prism•a ·eleva:d·issim-o, Sylvesstr-e IP.Lnheiro, -que -compa rara os que preten-
diam ;reduzi.r incons-titucionalmente, e a:Jiém oda justa medtd.a, ílS ga:ran tia~ dos di-
reitos 1'Ilil&vJd-uaes, du.ran•te o estado de si:ti-o, aos insensatos que cons•truissem ;po-
deroso·s d1ques pana sc.rvir.em unicamente nos lbeJ.Jos dia-s de verã:o . 

Mas, di.r-se"ha, como já se disse a qui: não ha precedentes ;na jurisp·ru-denda 
das nações sujeitas a instiJtu1ções ide nticas ou semelh'<Lntes ás nossas, que autori-
zem a def-et'i.r ·um pedido coano este . 

IHa, e JH'eced•entes em que os juiz-es d·a S.u·p·rema Côrte fo!'a:m muito além do 
ponto a que chega. 

Investigan;do a j ut•!sprudencia que pôde interessar ao caso está claro que não 
havia de dete r-se no que se t em d'eito nas Republicas d·a Amet,ica !Latina, ól:>iso-
nhas ,na praUca do d·ireito publk:o federal, -com s ·uas i.ncoersiveis ten•dencias ~Jara 

o caudJl'hisrrno e o d espot!.Simo. Has-ta Tecor-d•ar que ma mais adian tada dess-a-s· Re-
pubtHcas, a :Arg-enti.na, em ·menos de -meio seculo já se decr~tou o s-itio ornais de 
trinta vez·e.s, -ao -pa;;so que nos Esta!do-s !Unidos da Am~rica do N-orte, em maio; 
<le 'Um secul'o, de 180 7 ·a:tê hode, •foi: •d,ecretado 1üi:o o estad•o -de si:tio, que elles 
JJão ·conhecem , m•as UJm rem~dio muito -1nai-s ·benigno, e succedan eo daqucll c, a 
sus•pensão de hiJJbea.s-cm-p'tW, sómente •uma 'Vez, dua·ante a gu_erra de seccessão, 
lsto é, durante uma das mais hoNiveis guerra s ,civ•is que se conh ecem . 

•Como foi que procedeu .a 'Suprema Côrte F ederal, nessa época •me.moravel, 
uni·ca em ·q·u·e até hoje t eVJe aq-úelle augusto T.ri'bunal occasião de firmar j uris-
prudencll\.? 

Veja"se o que attesta um do.;; melhores constitu,cionaJ.i.stas daqueld•e p ai z, 
que é ao m-esmo t empo um dos mai.s omoder.n·os, Hiilloughtw, .The ConstUucôoqw,! 
La.w of the Umteã IS•tatés, vol. 2°, pags . 1.•24 4 e seguintes da ·1" edição, d e 1910. 

O Com:gresso, no-te-<Se lbean, o !Congresso m().r-t-e-.americamo, autorizou o Pr•e-
sidente l(]a :Republica .a decre tar a suspensão do lhabctas-<eo rpus, m edida menos 
violenta do que o estado de ·sitio, que comprehende a suspensão das garantias 
~onstitucionaes, n·ecessa·ria (a suspensão) pal'la que o 'J)Oder DUblico -possa ag>ir 
!110 senti-do d•e r•ea-Llzar o seu intento. Que d'ez ·o Presidente?' IDecre.tou a su s-
pensão do ihabeas-corp148, mão •só no.s Estados 'confila·g.rados, mas tambem nos ou- I 
tros d•a União. IJ.i1oram Pl'esos individuoo nos E~tados, não assolados pela guerra 
c;,;;,]·, que ·requereram lhabeast-·oo•'PtbS, e a Côrte · Suprem-a Fed•eral, po-r cinco vo-
tos contra qua.tro, ICO ncede.u o 'hc•beas-·co•·pus; -pelo fund•amento- de que o · Con-
gresso não podia -dian-te Ida !Constituição -suspender o •habeas-.oorpus e consti-tuir 
commissões •militaJr·es ltóra d·os Esta!dos conf.lagrad os, n em sequer ·n-os Estados 
visinhos e ·e<m que o .Poder J_;egislativo tinha j•ulgado necessario sus pender o ha-
beas--·aorp1b& •«Fl11ve o,f t lve jnstices o! t ho iSwp•·en•e Cou?·t heLcl 1!hat 'Cono•·es·s tol<B 
W•ilth-o,1~t the con&tittbtian;a.l a?Dthm'ity .to sttJS•pmucl o1· <<tbt lbO•>'ise the s?<.sqJenswn o'! 
the writ af habeas-corpus, and 1J?·ovicl 11>-i!·dt<11J·y oommi..s&.io•.s -itn 1Stwte.9 autsicle tlbe 
B!Jhare o! a:dt·tlve -rrWU,t,a,,·y oper aJtions .a.n.d toith bhoir lciiViil! aou1·tj8 oif' •arvà reoX.ly for 
the t•·ans~atian o! j tdcl!iC'ôaL business (obra citada, -pag. 1. 24•5) . 

A:hi ·está .a •decisão -da Suprema Gôrte IF'ederal dos Esta•dos Uni.dos no "fa-
moso caso MiLldgano . 

.Foi a •un•ica? 'Não. !Houve outra : houve o .caso 1Merrym.a n, o caso H erp, 
de que dá testemun·ho Hurd, A T?·eiJJtiM am.d on it>he Ri •. IJ'lvt ot .Pe1'8oqw~ IAbm·ty 
a n-a o-n .the Afl.•t a «h(l)beas--aorpttsl>, edição de 1.87:6, p·a gs .. 119 e seguintes. 

A·hi estão os preceden tes -que q·ueriam. Em meio ue um a medon-ha guerra 
civil, o ·Congresso ame t•icano decreta a suspen-são do halbealS-- co?·pu:s nos Estados 
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em que •a luta esta<va :B.Jccesa e tamrbem mos outros, inclusive, es1á claro, os 'VIS!· 
n\hos •dos :E.stados .conrflag>r aJd'Os. Prendem-se a•lgtl'IIS' ind'ioV'iduos nos Estados, 
note-se •bem, nos Estaoos onde não 'havi·a guerra, ma;s que era m visinhos dos re· 
volucionados, e a CôTte Sup1•ema dos :IDstaoos Unidos concede a ordem, n.ullifi-
cando a ·decretação ode estado •de s·itio fóra dos Esta<l.os que {!.elle p·recil'laV'am . 

Não será um caso muito grave que o actu.aolr? Pensa que sim. 'Lá havia 
razão pa~·a dec1•etar a .suspensão do hab elhS=oo·rpus nos Esta.dos em revolução, 
e talvez tambem nos visinhos, quti bem podiam al'imentaT a luta ou concorrer 
para isso . Aqui não ha .fucto aigum que justifique ou eJCI)lique o estado de sitio. 

Dlr-se-•ha, 'Provavelmente, mais uma vez, que o TrLbu:nal não tem competencia 
paa·a decla1•ar s em .f.undamento um acto da oaottJribuição do Poder ·Executivo . A 
;sso resp-onderá <rue, qua;ndo .se tr·a ta de appl.>car as leis , a primeira t a rera. do 
Juiz é .bem· apurar o facto a que tem de a~Jplicar as leis . Se o Governo du 
União decréta'Sse o es tado d e sitio, deo~arando que o fazia por se esta1· em 
guerra com uma nação cxtrangeiJra, p 1•estar-se-ihta. o 'l1Iibunal á .comedia ·crimi-
nos·a de rr·espe1tar os actos prB.Jtica•dos em taes condições, quando todo•s sou-
bessem que ;nada a·bsolutannente .havia? Quando estivessem em relações quot;-
dia:nas com o Ministro diplc:>~atico da nação com o qua~ se .tingisse a guerra, 
q.u·ando vissem a ·caada passo na A:veonioda Rio IBI1M1Co os oLfkiaes de tena e mar, 
em pa lestras descuidosas sob-re assumpto's inteiu·a.mente ·extra,nhos á fa,ntasiada 
gu erra ·e .na ba.l1da todos os vasos de guerr·a em r.epouso, havia ·o Tri·bunal de 
·dee!fllrar ·em sua;s se.ntenç.as •q·ue não podia ·c·onrced·e.r o hClib eas"co1·p~ts, }JO.r esta·r 
o pa!·z •em · guer.ra com tal ou ta l nação·? :Que magLstraoo se p-restaria a esse pa-
pel, só \ proprio dos nnamdarin,s C'hLnC".<es, perdão, dos mandarins chinezes de ou-
tros tempos, que a China de hoje não .~ompo.rta ma.is scenas o essa ordem? 

•Ou app!ica-se a IC'onstit·uição tal como .t:oi ideada, e tem s:tdo· ~ratica;da <pelo 
povo que engendrou essa comoinação politica, o q ue é app!icar-a 'de accô1'<io com 
as prementes ·necessid·ades do paiz, O•U ·Se ha de ·ir ca:h1ndo· de erro e'm er.ro, de 
c riJme em ·Crime, de miJsei•ia ·em :miseri•a. poliUoa, até se •elim•!na,r um <regimen qu e, 
b em ll'l'atica:d o, p61de levar um pai,z 'á grandeza dos .No•·te-.A:me•'1>canos, mas mu -
t ilflld.o, ·<lesreS'Peitad·o, sophlsmado p e>lo ,caud11hi r>mo amer.icruno e pelas :mesqu1nhas 
ambições e prof•unda lgnorancia dos politiqueiros, ·é uma praga insupportavel•. 

Convencido cada 'Vez mais que o estad.o de sitio fôra d ecretaoo inconsti-
tucional·mente .e, seguindo precedentes ·aldQ'P tados peJos :IDstados Unidos, concede 
a ordem impetrada . 

O 6R. 'MiiNDS'l'RO 'MUNIZ BARR!ElTo (Pi>·ocwnalào•· Gm·al àa R epttbHJJa) ~ diz 
que será mu-ito :breve. PretenclJe a,penas .ler as s·eg-uintes palav.ras de Ruy 
iBa·rbosa nos Aotos ·incons.tit1l-G'iomaes ào Cong?'eli>,So e ~Vo BJ,xeotbtilVio, amte a Jtt..•-
tiç.a F ec~m·al : 

IDiS'cricionario, ·PO'litico •é ·O }Joder do Presidente ·da IRepublica, 11rem:denAo 
e cl08tm;nl1l1V<ÜJ no decurso •do estado de sitio; porq·ue a ·Constituição lhe confere 
a a u tor-idade poliUca, discricionaria, de prender e o·estei•I•ar. E da sua dis.cre-
ção no emprego dessa .medida política, -o Cong.resso, como au t oridade p orHtica, 
esp~ciDica:mente· preposta a esse encargo (·Const., art. 34, n . 21), ré o unico J uiz.» 

0 SR. !MINISTRO AMARO CAVALCANTI - tem necer>Sida{!e de fu.ndaomentar mais 
long·ament e seu, voto. · 

E' uma ve rdad·e q.ue rtem •sustentado aJqu.i mui tas vezes, ·e contiJnua r:á a s·us-
tentar, q.ue o Judiciar.to põde tnterV'ir, mesmo em questões de caracter po!itico, 
para ·offere~er am.paro ao direiJto in:dtvU.dual porventura c:>ffendioo ou lesa,do por 
actos desta natureza. ' 

•Esta doutri·na .foi· am}J!aJmente .sustentaoa aqui, sc:>bretudo, "O caso do Con-
selho Municipal ; e S . Ex . não retira uma linha de quanto d·isse e escreveu a 
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esse respeito. Nem ê doutrina nova em ·nossa jurisprudencia, e, menos ainda, 
na ju l'liSpl'urdencia norte-I!Jileri-cana o 

Outra, po-rem, é a .questão o 
Os requerelllte.s · illtv"ocara.m duas ·Série.s <le argumentos; primeiro, que o 

Tribunal tem jw'ispruden,~i-a sobre o caso, tendo já concedido hwbeas-corzn~s. 

em estado de sitio, •a outros requerentes ; segundo, que, mesmo em se tra-
ta.nc'Lo de materia puramente •POlítica, o Tr·i-bunal não <péjd·e· abster-.~e de ,julgar 
da especie o 

·Quanto a·o p.rimelro •ar.gumento, não •ha -duV'ida; se o .requerente está nos 
casos em que ·a jurisprudenc:ia do Tribuna•!• está Jicita e a.s·sentada, e que é 
a mais li-bera·! que se conheee, o a.rg.umento deve ser invocado e t em proce-
den.cia. 

10 que o 'l'ribuntai tem feito, quan'd-o conhece de med-idas em es•tado de sitio, 
é : umas ve~s co:nceder •lw,bea:;,co?opus a deputado.;; e senadores, isto é, áquel-
Jes que .gozam1 'Clesta qual~d·a:de por entender que as moed;idas do estado de sitio 
não ·podem atbi·ngir ãs suas immunidades ; depois c(}nceder igual protecção a 
outr.os individuas detentos, qua.llldO as medi'das autoriza-das pela Constituição são 
excedidas '!)elo IPode.r ·Executivo, tal, por exemplo, '!lO caso de c(}nservar os de-
tentos em I ugar destina-do aos presos oomm•uns o 

P<>rta.nto, &i o r.equerente está em qualquer destas hypotheses, ou allega 
qualquer destes oasos, .é seu direito 1-nvocar a jurisprudencia Ido Tribunal. 

E stá detido em ·lugar que a /Constituição não wuto·riza? ·Tem as i'mmunidad-cs 
que a •C'onstituição assegura ao deputado ·OU senador federal, immuonilclade tam-
bem ultimamente estendiéLa ao deputaoo estadoM? 

Ora, o requerente não eSttá em nenhuma destas concltições : niio •ê deputado, 
não ê 1>en-ador, nem aHega ·acha;r-se •detido ·em lu.ga•r •reservado para réos com-
muns. 

Conseguintem€nte, a tnvocação da jurisprud·en,cia do ·Tribunal não o pód·e 
soccorrer no ca·so . 

Quanto á q uestão rue pri.n-ciopio, tambem du•vida não ha que o iPoder Judi-
ciario, por seu {)r,gão supremo, ·que é esta Côrte, é o interpl'ete fintai da lcgaH-
dade oQU constitucionalidade dos actos dos dO'llS {)Urtros poderes ;publicas o ·Mas, 
só 'POr isto, Ee póde desrde •l·ogo teo-npluir que não ha acto a•lg.um de taes poderes 
que deva escapar ao seu exame e julgamento? 

E' t·irar uma concl-usão maior do que as premissas .que o legislador -consti-
tu·inte tivera em vista. O grrunde poder, justamente, deste Tribu'!lal, é este: ser 
clle autorl'<l&de pro-pria para declar.a·r, se dado aoto lê, ou não, essencialJillente 
poli·tico, e, por con·seg.ui.nte, fóra ou não da esphera dudicial o 

tE' este o grande po'der do Supremo Tribu,nal Federal. 
·E •no exercicio do .rruesmo, q.uand'o verifLc!llr, 'Clo op·r{)prio a.CJto, qualquer que 

elle ·seja, que elle é i-nc!llpaz de constituir 'l.ltn caso dudi.cial, .por ser uma questão 
meramente politiea, ê d'ever seu assim d·eclaraJ.-o . 

.O co:ntra.rio seria desconhecer a igual im.dependencia dos outros poderes. 
IOonseguintemente, se, -no ac.to que aqu.;. vem ;para ser aprecia.do, sob a i-n-

vocação Ide que €J.I€ .foére •um direito -ind•ividual, o Tribunal recon•hece .que não 
é a vio laçã!o do direito indivPdual que ,se a,c.ha em ·cau.sa ou predomina, mas é 
a attribuição ·exclusiva do o·utrci poder, que ·exerceu semelhante acto, é dever 
•eu a.hter"se de julgar do merito da questão, e r-espe itar as consecjencias do 
acto i:r:n;pug.naclo. Esta é q.ue .é a verd·ad·e consNt·ucional; esta a verdade que 
a Cõrte .S u-p·r.ema a!lllerkana jámiris desconhecera. 

Nem é di;v ersa a d-outrina do caso que o seu emLnente coHega linvocou, em 
apoio do seu voto na especie, .que ora se discute; r·efere-se ao caso Ex _1JC~?"te illf-i,l -
Ugwn. 

Na America do Norte, como na Inglaterra, não ha es tado de sitio, pro-
priamente tal; lá a Constituiç.ão decla.ra que o habé,asJco?-p1ts não pôde ~ er sns-
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penso, excepto em caso de revolução, r~belliãio ou perturbação interna; cabendo 
ao Congresso decretar essa suspensão·. 

!Em 1 8•613, d.ada a guen-a <!oiv.U, o Cong•r-esso, em vez · de declarar a s us{len-
são do. l•a1b•ecw-o~1'1J1~ fez o co'ntl'Mio, ·aUtOI'iz•ou o P!l·eside.nte d•a !R,ep\lbiLca a 
deoJoa.ra,l-iL, a seu •juizo, ou quando a·ulgasse owortuno, em qua lci wer· d·os Estados 
da Republica. 

•l\>Iillig>m, que morava num EStado visinho- de Estado ·rebelde, foi preso em 
sua casa, como simples cidadão, '[)elo commandante do Dostrhcto Militar, 1'CCO" 

lhido a prisão miJoitar e sujeito a .processo militar . Requereu habea:s-co?''JJU<i, ai-
legando dous ;funoamentos: prJ•mciro, que, como cidadão, niLo estava suj·eito ao 
fôro .rnoi•l1t·ar; seg1undo (é o fundamento .constituci-onal de que se -occupou seu 
i-Uuslbre coJI.ega) que o iP.r-esiclente da R epub!Lcà, · muito em:bora auto-rizado por 
uma lei çlo Congresso pa,ra suspender o l•i•b ecos -o r>rp.,s, carecia ele autori·dadc para, 
suspendendo· o habe.als-oorz:m<~, crear commissões miHtares . 

Eis o fundam.eato de cons titudonalidade O•u lncon<Stitucionalidade de que 
conheceu a •Côrte, ou, por outra, occupara- ·e de dois pontos: primeiro, que é 
o Congresso a q.uem ea•be declarar ·a suspensão do hctbaws-corp1t.S, e não ao Pre-
sidente da R pu.blwa; se.gundo, que, não sendo !Jni.Jita,r, como ·Cidadão não pm:lia 
ser preso em sua casa, J'õra do theatro da luta, num Estrudo visinho, e ser su,joito 
a commissõc.s mLl•i•tares crewd·as ex--v-i dessa susp·eru;;ão de hab eM-001'1Jtts. 

A ,côrte decidira aceilibando realmente que nã() era constitucional sujeitar 
um ddadão ao d'âro IIÍli!it:vr, a proce·so mli!itar e á c·()ndemnação }Jor uma Ju.nta 
.Militar, ci'd>~dão, al iás llabitante de um Estado diverso, que não o thea·tro da 
luta.. A •Côrte, porém, mão ba~eánt a sua decisão na· inocos titucionalildade da 
suspensão do hmbeas,oorpt.s em q.ualquer parte do paiz, eomo a lei do Con-
gresso a;utorizára. 

Agora é de sabet· que não fôra esse o unico caoso de ·sustJe•nsão ele habeas-
corpus levado ao conhecimento lia S u.pnema 1Côrte; outros te·m. •havoido, e entre 
esses o de lVIerryman, ao qua.J o seu collega se refe.,ira igualmente . 

Como sabe-se, !M.erryman era .um revolucionaria, que vi;nha em commissão 
do theatro da guer ra, para deterllllinado 'POnto •levantar fru·ç.as em outros tEs-
tados. ao passar per-to de uma ' :forta~ez.a da~ fo,·ças lega,es, o commandantc 
mandou •segura;l-o e •mettel-o na fol,taleza . iRequereu '""beas-co1·pus; e o Presi-
dente do Tribunal .ex•pedio u·ma ·OPd<em ao co;l1lllJl.andante da ':f.ortalez•a, "":pa,ra. q ue fi-
zesse apresentar o lH'.isio'lleh·o; .ma·s o comman-dant-e retorquia que deixava de 
fazel-o, em V'irtude •c1a s•uspensão do h·abeas-oc}l]p'l.bS. 

Em vista disto, o PresWen te :da Côr·t e mandou decl·arar em a'Cta que fiw ra 
quanto podia, não Jhe sendo possiveJo i.r aJoêm. 

·Esta questã'O levantou g l'ande celeuma <lll1 todo o 1Ja·iz; uns eram a -f·avor do 
Presidente -da Côrtc, outro's a favor do command•ante ·da fortaleza ·não tendo 
o·bedec-ido á or-dem daquelle -em vista da suspensão do 7K~b'ecw-'oon·1J1C:B . 

Entretanto a vel'd·a·d·e é ,q·ue a questão não obteve n eonh-uma decisão, do 
ponto de vista em que foi collocaJda, a .saber: entendia -a 'C'õrte .que o l•abeas-
oor1nl.8 tinha .r-azão ele ser, porque o !!'·residente '<la R epubi'ica .não podia suspen-
der 11or sua a utol"idad? o pril·iJeg.io do hcobeaB;'C0'1'1JUS, e sim e unicamente o Con-
gr·esso . 

.Era, como se vê, •um.a questão ba,sew-a na .fruJta d-e competencia o·a autor-i-
dade para clecretm· a. suspe:n.são . 

[[)e outra parte sus tentavam os contr.al'ios •que e.m um momento de gue-rra, 
o Presidente da !Repubhca niío tinJJ.a ,q·ue es'[)era·r ,pela -reu nião do Congresso; 
er.a ohriga do a t()mar todas 11.s medi-das de Ol'dem 1JUbl'Ílc.a, e consegui·ntemente 
podia suspender o luz.beas-r:cn-pus. · 

O caso foi discutido no Congresso; e embora não assentado este ponto, foi 
votada uma lei e.m 18·63, ruutoruzan·do o Prad~nte a sus·p em.der o hdJbeals -oO.I"f!U<i 
em ·qualquer parte •do paiz; e em virtude della assim fizera o dito Presidente . 
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iPOl' t•a nto, vê o •Trtbunal, d·iZ S. EJx., CfU.e destes d.ous O!LSOS, ceJ·tame.n te m ais 
im·portantes ·da especie, o que houv-e f-Oi o segui-nte, .quanto á i·ntervenção da Su-
.prema Côrte e conh ecumento do.s mesmoS': 

No -caso •Mer,ryman interveio, por·que o .PTesid•ente tin-ha dec-larado a s us-
JJ<msão sem a utorização do •Congresso, o que, segundo o j uizo •da Côrt-e, não 
podia fazel-.o. 

1No cãso tMiHigan interveio e concedeu o lr,a,beas - corJJ~os, porque o 'C'ongr e<'fSO 
~e havia limitado a a·utorizar a. deolaração da suspensão do hcobeas- carJJUs, não 
podia o Presidente fazel-.o , como .fez, crea,ndo juntas milHares em. virtu.de dessa 
autori!:ação 'para julgoar a simples cidadão, co-mo era o paciente . O Presidente 
11ão tin-ha esta Jatitud·e ·de acção, m esmo estando ellc auto.r izado para suspender 
o habeaoS -cOrJnt;S. \ 

m JenCLo-se a pro.pr·i·a decisão, o •que della se· verifica é que a Côrte lba;Seá-
ra-se essencia•l•mente no facto da imcomrpetenci-a da J ·u•nta !M'Uitar para processar e 
julg·ar um siJDJ,ples cidadão; .preso fóra do theatr·o da g'tl erra, como acima já se 
d~~s e. 

Quan to ao .m-a;is é de lembrar que a uHt.te.ria de estado de si·tio no .Brasil 
P regul·ada por d isJ}CSiçôes da :Consti-tuição, que a Constituição Amer1cana a•ly-
sol·utamente desconhece. 

ILá só existe ilispasição declarando que ·o privilegio elo ha.booS-OO'l'PUS não 
póde ser suspenso, excepto o1os caso·s ele rebe111ão ·OU commoção intestina -
sendo para isto conferi-do poder ao Con.gresso . Nada mais. La não h a dispositivo 
nen·lJUm na Constitu ição decl-arando cxpres&a.mente ·que o Presidente da R epu-
bt].ica póde decretar o estado de s itio . 

T a.m bem na America -do .Nor te •não exi5te di-Siposição constitu-cional, como a 
da \Constituição da IRepu'blica do Brasil, deolara.ndo que dos actos de estado oo 
sit io quem deve -conhecer é !privativamente o !Congresso. 

Vê, ;portaJllto, o Tribunal, !que uui J 'uiz que tem a responsabilidade do s eu 
cang·o, lend.o a 1nosea IConstitU•içfuo, e não •as de ou-tros .p<l:izes, não 1p'6de deixar nc 
abster -se d e i-ntervir em casos, como o da ·especie, ·para conservar-se dentro da 
propria 'Constituição-. 

E 1l.SSi:m !fazendo, .o T ri:bunal mantém apenas a boa doutrina, bnelispensavcl 
á independencia dos outros IJ)oderee. 

Em vista destas razões, e o pacient~ 10ã!o tendo allegado .que tem immun-ida-
des, tllJem que so:flfre constrangimento no modo rpor que se acha detid·o, casos em 
que o. ·Tribunal ·tem conc~di·do o lvabtws"co1pus de .ruc;côrdo com a s ua j•urispru -
·den.cia, tom a ICOinlhe.c-i.mento do ·pedido, ·como ·tem tfeito, ma~· n ega a-o :paciente o 
h(l;beas_ ,oo•Y[)1~8 ~mpetrado. 

lO \SR. 'M-INISTRO !PEDRo \LE.S>SA (n~!a;f;O?') - diz KJUC O trecho do trR~balho d e 
Ruy :Barbosa, o qual aca.ba de ser .J1do pelo 'Sr. ll\1inistro 'Procurador· Geral da 
!Re)lub1ica, n ão contraria, •positivame:nte não contraria o que expoz ao Tri,bunal. 

O \Sr. ·conselheiro f.Riuy .Barbosa e.nsina que, 'Cl.urante o estado de ·sitio, o 
'P>resW-ente da R~publica õiYóde tomar certas mêdidas, •Pôde ,prender, por ex<ell'lJ}lo, 
enviar o 'PTCSO .para lug,ares distantes do te.rritorio nacion al!. 

•J.ámais contestou q ue o .Presidente da 1Repub1ica po.ssa v roceder 'desta fórma. 
Não ;se trata. ·de s-aber, não ·ind'<Lga se o !Executivo póde ou não rpraticar esses 

31Ctos; a ,q:uestão que euscitou- é diversa. 
O que .per gtuntou fol o se·gudm!te: decretado o estado de sitio de um modo evi-

den temente, inlquestionaJVel.men.te contra;·io lá . ICo nstituiçãio, .pó de o-u .não o Tribunal 
CDI!1ceder .u.ma <ll'de.m de <habea,s-oo·rp1os ao individuo· que allega 'C!Ue soJ'fr e coaçã'o 
·n·a ·S·Ua 'liberda'd·e -1'!1ld·Lvidua.J , em con.se!quencia desse acto i•n·cons•titu<Ci-<mal do :Poder 
Executivo? 

;E' esta a q ueetão. 
O ISr . !Senador !Ruy Barbosa -rell'ere_<:;e ao caso em .que o estado de sit io foi 

decretado constltuoiotn!!ltlmente: · 
A.11i, n ão ha duv-id·a n enhuma, q ue o Poder Ex·ecutivo tem a !a.C'Uldade de 

I 
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pren~er, desterrar, de :pr.atkar os a·ctos neces·sar·ios para a manutenção d a ord&m 
.publica. 

Mas, dada a hy.pothese d-o Executivo decretar estado de f!Ltio ·sem funda-
mento ailgum ma ·Con stituição, deve o Trlobu•nal deixar de.sa.rn:para-da a •liberdade 
individ·u-al de alguem que a elle recorra, pedindo que se lhe garanta esse direito? 
E isto, quando o Tribunal está convencido de que o esta·do de sitiq f~J decretrudo 
imconstttuciona'lmente? 

Esta hypo.these ê diversa. 
Não se trata de ;questão :po1itica, ou antes, usando da' expressão empregada 

pelos escri·ptores a,merican os, nãlo se trata de questões 1néramm~te, essmwi<LIIIIIAl'l~te, 
.politicas, uni'cas em ,que o Tl"i•bunnl não :póde i1ntervl-r; tra;ta-se s~m de uma questão 
sujeita a disposições eXJ)resslllS de lei. 

IDesde Que a mHtteri.a >é •de Grdem juridica; desde que se cogita •de um Htig:io, 
importa •que •seja ou .não •po.JiHca. 

•Isto nem s e discute; a tlurieprudencia americana, todos os escripto·res estão 
de a,ccôrdo: o Tri:bm1al tem .competencia para jul•g-ar. 

'Desde •que a .materia 'ê ·de o·rdem jurLdica; desde ,que .se cogHa ·de um ·lHLgio 
ele ·u.ma questão entre o JPOOer publico e os individuas, em que se trata de def.ender 
um princ:ilpio constitudonal, de res'Peitar -ou cumprir um :preceito constitucional, 
não se pód'!l negar ao TribunaJI competencia para sentemdar. 

Que tem diante de si, n este .momento, o TrLI:mnal? Um caso cornm um de 
ordem judicia,l, uma pe.tiçã!o de lhtvbeas-co!'Pt~, em que elguem pede que se l-he 
g~aranta a ltberd31.le dncdiviuual. 

· E' uma hY'Pothe.se dudidal, daquellas que o Tri•bunal mais frequentem~m.te 
julga. 

Nesta hy:pothe.se, só .ponque ha um elemento po.Jitico, o Tribunal fica p·rJ'Vado 
de ' julgai-a? Absolutamen.te não. 

,Por consegu~nte, •n·ão se pôde a;dmLtth· a theoria daCJue~les que vêem .ruqu l um 
caso poUti<co. 

[Responde .fts considerações adduzidas pelo Sr. 'Ministro -A-maro •Cavalcanti, 
dizendo q•ue, na tAmerka do !Norte. a ISlllprema ICôr.te nã<l' se abstem ·de juigar um 
só caso su.bmettido •á ·sua jurisdicção pelo facto de envolver mate'l'ia politica, desde 
q·ue lâ. e.specie s:eja.m applicadas no1111~s c-onstituclom1aes o(}U .legaes. 

Para não se alongar a inua llllais, fazendo •citações excusadas, ' r·eproduzir'á tão 
sôment'!l a lição do con-stitucionalista rumericano Countryman, cuj a obra ·foi recen·. 
temente pub:licada. 

«T·he .Sttprenw a.owrt o! ·the U~tt~teà Stcttes, pag. 1•9t3, -onde ee 'lê o 6egu1nte: 
«Thc Sup1·eme Ooun is 'll!!l(lee.à vesteà with the whole j ucUoi.ctl jJow•eq· <Ls e:ctrfn!cle.d 
and en!an·gre.cl i!t ihe o1·.man·ic r.a.w, ·htclmUmr) aJll oases rorising u1uLer ilt, o·>· invo,ving 
iJts ajJl1Jobi.c1a.ti0111J a~"cl ·int(}I'Pr>1etal!ion, as ~vte/.l 1Jn Plhe exm'c·ise o! goveii'Jtamental ! ttnc-
Uon;s cts i!t p!•ivctte t!'<LlMctcUo•~s. » 

E :logo adiante, citand-o •um notavel advogad·O do seu · :paLz, ,pergunta Coun-
trycrna!n: •«'Stt.pJJOse ·Phe COIIUtJ·wersy is 1>o!itiactl in its w<Ltw·e: W!h<Lt then? I s there 
any l'B<Lson in 1tU:ttta·e why ót sluOito!cl not be subj~Jcteà to juroici<L! ini!Jestigatio1~ an~l 

clecision. a-s much •a.S acnw otiher co,.,fJrlove,·sy.» 
Quanto ao caso juLgado vela .CôTte •Su!wema 'Amel'ucana, ·re lativ-o ao hwbeas-

co•·p.us im·petra'<io u u:ra:n te a guerra de seccessão, nã!o h a ·du;yida a·Lg.uma que aquene 
Tribunal concedeu o remedio jud.iciatl so.Jicitado, quando a suspemsão do Jva.beas-
co11J1t8 estava decretada pelo presLde nte da tRe}fuhlLca, que a isso fôra ex;p1·essa-
m en:te a utoriza'<io .pelo Cong<re.sso. 

A' repro.ducção d·as patlavras de wmoug1hby,' o emerito professor de sciencias 
pohticas .tão ·conheci·do :por sua·s num·erosj:ssLma;s obras, que oppoz S. Ex.? Nada. 

'Term>na, üec1ara111do q·ue neg.arra a <il'dem impetraida se o si·tio decretado ifo.sse 
constitucional. 

1Encerrada a discussão e .tomados os votos, o ISr. iPres-iden te proclaJ!Ila a se. 
gu1nte decisão: Foi den'!lgada a ordem de hwbe<Ls-o011PQ~, contra o voto do S-r. Mi-
nistro !Pedro Leesa. 
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:A!CfCãRIDÃO 

N&o C(Obe ao Jttdl>cian' io 'jto~gcw d:os nr,oUvos e razões qtte teve 
o PnJ8'i1cDente ~a ReJJWbHca 1J.Ct1'Ch cVecretar o est(tdo de si-tio 
e to-rna1· CM me<lidas de se[J'!W-xt?~ç.a, 'ª""e a Cmwt·itttiçao aut"o. 
r ·il<ia (.CkJVts!t'. cwt. 180). 

,N. 3 . 5:28 . - Vistos estes autos, .e;m -que é impetrante e paciente o <Dr. ILeoni-
das íRezende, ·deten.to ;por ordem do Govemw em virtude ·do actua'l estado de sUio, 
decreta!do .para o Districto F ·ederal e ·o territorio da.s comar.cas visinhas 1'Le INict'he· 
roy ·e Pe tropolis ; e, 

•Consid-erando q.ue, coruforme a doutrina e a jurisprudencía deste T.rtbunal, 
no.tada,me.n.te constante .do accór.dã!o n. 3 .1512:'7, de i15 do corrente mez, n-ão cabe 
ao Judiciario julgar ·dos motivos e .razões que teve -o /Presidente da R e.publica 
para dero"etar o estado de s-itio e tomar medidas de segurança que a Con~ti-tuição 

a.utoriza (rConst. art. ·80) ; 
•Considerrundo que, ·por outro lado, o 1mpetrante não liJlrJ.e.glãra qtle no uso das 

medidas autori-zada;; hotwesee excesso dellas ou rno modo· de sua execução, - a 
dizer: acto·s porventura excedentes á d etenção em logaT não ·destinado aos l'éos 
tle .crimes commrtms, - o.u ao desterro para •outros .si tios do t erri•torio .nacional·; 

rCon•siderando que, ,na, especie, .não é .Jtcito ao 'I'r"bun:a'l ·conhecer de ot~tros· 
incidentes <para conceder a ordem de soltura, IC]u.e se tmpetra : 

Accor.dam· em .tomar .conhecimento do •pedido .para •bem verif icar da sua 
naturez•a., ~·actos e fundn>memtos, unas, iá. vi'sta •do ·que, p-ara tn.ega:I . o 110r não se 
achar nos ca·sos de ·d·e<fer1mento·. 

!Supremo •Trvbunall Federrul, .2,5 d·e l!lbril de :L914. - H. (lo Esp·fu·i·to •Saltto, 
!P. - Ama.1·o Ccwatcccouti, relator alcl .hoc. - Pe<l·ro .&essa., ven·cido. Votei, conce-
de,.do a ordem im•petrada. '0 -decreto do •Poder .Executivo, rque declarou em ·estado 
de siti-o .esta Capital, lNictheroy e .PetropoLis, ré manifestamente inconstitucional , 
por ser ,publico ·e notorio, e veri-ficado a todus os instantes, que nã!o estamos 
em gruerra com qua-lquer nação estram,gei ra, e IC]Ue não ha em qualquer ponto 
do pai·z a mais le>Ve rcomm·oção inteetlna, casos unfcos em qtle a Con~tituição 

.pel'lnitte -a l!lledida extre.ma Q.o sitio. E' verdade elementar, reproduzida por 

.J . IBARBALH'O (Comi»Wnta?·ios, pag. 1•119, vn fine, e 1120), que a •Constituição rruão 
faculta a decretação do estado de sitio, •POr'que se cllá uma sediçã'o, uma conspi-
ração, ou qualquer dos outros crimes prev·istos e punidos pe1o Co.digo J>ena·l. 
A não ser noe casos de aggressão estrangeira e ·no caso de' commoção in·testina 
(aTt. •4"8, n. 16, da 'Constituição) ao !Presidente da iRepubiica 'é veda do de•clarar 
em esta-do de ·si tio quaJ.quer parte do terr.itorio nacional. 

ISen.do incon,stitucional -o decreto do sitio, ao !Supremo Tribunal cu.mpre ga. 
rantir •a hberdade ind1vidua·l do .paciente, o.f.f.endida ,poT esse acto. 

Nenhum valor j-uridi-co tem -o argum.ento de que ·nã<> ,póde o Tribuna•! Julgar 
questões po.Utica:s, .e co.nsequente.mente .lhe é <vedado .proferir uma ·decisã!o, p or 
meio .da qua•l annu•ble em parte, o·u .no todo, uma r-esolução de natureza po.J.iti'ca 
de qua.J•quer dos ou.tro.s• dois poderes. 

Ohlllmam-·se <factos -políticos os ifactos ·sociaes em cuja ·producção podem inter-
vir, :mod1f.i.cando.os, -os dois •poderes politicos, o L egislativo e o Executivo. ili:etu-
dam-.se taes lfactos, para se bhes con:hecerem as .Jei.s, e com estas se ministrarem 
aus es.ta'd-is·tas i-ndicações !que -os autoriza.m a modi•fiicar-1nee a realiz.ação, Otl 
dirigi"l-os em beneficio da soci<Jdade. (Vejam-se os meus Estudos ele PhU<NwPh Ga 
ckJ D·in·eito, pa•gs. 1114 a . 112·5, oa:~de o {!On-ceito -d~ politica estfL ampta;men.te expli-
cado . 

iNa IConeti tuição e nas leis ordinarias estão traçados os li.m1tes, dentro dos 
quaes exerce o .Poder !Executivo as suas .f·un.cções polittcas. 

Assim, dentro num ·circulo mais ou menos vasto, cuj,a oc!.ncumfer.enci-a é 0 
direito -positi·v'o, constituci.ona'l e eecun:aa.rio, limite que •d·eve ser trans·ponivel, é 
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facu ltado ao Go·verno m over-ee em var.ias . .(lirecções, .tomar resoluções dírversa,s, 
seguir dHfer entes orienta.ções poJiUcas. 

,o IC[Ue 'ê ess·enci:a l é ,q;ue, .no p referi.r e, 1põr ·em rp.ra tica um •de.s·ses a·lvitres , 
o IG<werno •se a dstriruj a •a a;pr,eciá.r ·a .co·nven1encia !das tned.idas acloptad.as, •a reso.J. 
ver . iquee tões •de •utilidad.e <> U ill;ecessldade s ocfal, sem •ferir direitos de ,pessoas 
sip.gulares ou ' collectivas . 

.Neste ·sentido é que s·e costuma dizer •freiQuemtemente que as que&tões· .poli-
ticas são as <:onlfiadas á discriçãJo do Pod.er Executivo. [lllporta :multa a,cc·rescen-
tat;, <:o.mo ;fez IM:ARSH.ALL: tUjscn'ição ~f!!flal Otb ccxnstitucional '((M'artury :ve<r :rus !Ma. 
dison). 

IDh,ersa no !que toca lás restri.c.ções, pos•to •ct·ue id·~nrt:ilca n a nnateria, ê a a,ctl-
v idade política do /Poder \LegiSlativo. IDiVersa .no· qtre res•peit a ·ás .Umttações,' por-
que a unica barreira Ueg>al lá acçã;a do :Legislativo ê a IGonetituiçãO. I~lentica na 
ma.teria, porque a.inda ·al<lui se Teduz, ou deve redu.zJ.r.·se, a alterar os :factos 
sociaes ;po r meio das Jeis e.m beneficio da sociedad·e. As •leis elaboradas pelo 
!Poder :Legislati•vo .são ph en.omeno.;; •de tra:nsformação social·, que esse poder se 
esforça por 'faJZ•er q ue se rea,lizem ~m 1J'l'O'V1e·ito da co.J.lectividade e .de seus m·em-
bros (livro e :pa•ssagem ótados) . 

.Sendo ass>m, desde •que ·O ISu,preroo Tribu.nrul !Federal tem a ·fa·culdade, ex-
pre€\Sa c categoricamente con-ferida, de decla:rar inconsti tucionaes e j•nap;plicavei-s 
a·s leis of.femsivas, pela sua elacboração, (}U pelos seu;; preceitos, das disposições 
const!tucionaes, e de declarar ·inoonsthtuci<Jnaee, ou Hle~a,es, annulland<l'-OS no 
todo ou em parte, os a ctos e decisões d(} ~oder Executiva. (IConstitui.çã(}, ·al't. üO, 
!ettra ·a, art. ·5 9, '§ 1°, •lei 1ru. 21214, de 20· d'e novembTO' de 11•81914, ar.t. 13) , é evidente 
que o S upremo Tribu.na~ J!'edcral tem uma a ttrihuiçã-o essencia .J e a1rt:am1en1te 
pol.itka. O Supremo Tribunal J!'ederal não •t em só a fa,culdade, t em t rumbem a 
obr1gaçã!o de ·i:mpeclir, .Por seus a:res tos, ~1ue produza,m ~eito .as· ,Jeie inconstitu-
cionaes C QS •actoe do iExecu·tivo, !Ír.Constitucion•aes OU i llegaeS. Que rpód•e haver de 
maie ;político do que dec!larar inconstitucional e ineJfficaz •Uma l·ei que o Poder 
ILeg>islativo votou, :porque a reput>wa ne:ceEsaria c urgente, ou do que declarar 
in•constitucional QIU Hlega~ , ·e a;nll1Rlllal-o·, •um acto •que o Executbvo praticou, \[Jorque 
o eoneil~·erara indilspcnsavel e inad.iavel? 

:A o'l!Jecção ·da lllatureza po.Jitica ·do acto, •Legislatl!vo ou execu.tivo, 'nenhum 
va•lor jurídico ·ruosolutamente tem, desde 'que se t rata d e julgar u:ma q u estão judL 
cia•l, 141n caso suje·ito a lr7is, 1tm1 1J~eimo q'tte se ;posS'a cli1'imli:r, ap.p•Ucarrodo-bhe ncn'1'11las 
legaes. ~fuso que tem ·si da sem[pre ensinado pellos· <:onstitucionali&tas .norte-americacnos· 
é repetido .pelo ultimo .deJ.les ~Jue se tornou ·conhecido entre nós. 1Com .effeito, 
CoUNTRYMAN, •n.a ·sua recente obra 11he .Sup·re1ne 'Gio1trt ot the Um'ted 1fttates, dO'U. 
tr1na: ·«T·he Sttp?'erroe IGiowrt ·ls itnl eecl vesterl wit.h t1•e w1uo·l e jud·ic~al )PoWiel' dJs 
ex·te•~cl&d anvd enlan·ged vn ~lve org•cuni.o law, inolucling "''ctll cCMe:s" an··ising td?~C~e?' 

it, ·o•· ·ilnvolving i t s app l f.oaUon anicl <1n<te·rpre•tc!tio•n, as wen in V.he exe.':(·vso ot u.o.-. 
vm~wuental twncU.ons- <G1S io• ilJ'I"i,v·ate t ·rans,cvctions>>. E lo g'O adian·te, .ra:zencla. suas 
as .palavras de 'll:m o1Jtr(} !jurista : <cSuP'pose the co••t•~ove1·sy -i8 political tn avatwl'e : 
what Phent I s there any ~·eason in natwre mhy it shouid not be st•bjectecl to jtadíi;c 
cial invBS•t11!/lation Ciitlld: ld!e.oision, M ~nuch cbs an•y CYtl>.e.•· cot?~oV.ersy p, 

Supponha.se .que a q uestão seiia, ;políti ca. 1Que mo·J;:ivo ha para não ser jul-
gada como •qua.Jqwir outra •questão j udicial? 

10 !facto de ser o estado de sitio· decretado pelo· /Pres'idente da IThe:p.u,bÜca, 
suj eito .á approvaçã;o, o u suspensão, .pelo IC'on gresso, .nã:o obsta, não •póde O'bstar, 
constitucionalmente, a IC!Ue o ;Supremo ·Tri·buna.J Federxl garanta os direitos indi-
vidua·es offen didos .Pela decretação inconsUtucional do es.tado de •Sitio·. Ainda 
me&mo depois de appro:vado o acto do. Executivo pelo [Legislativo, pó'd!e 'Ífl•qttes-
tionavelrroente o T?•ibtb?V(Ü !tlln1Y,CI?'(L)' :CO?n Set>s anstos a. Ub<et,&!u:Le' de widcJtnoção e 
08 ·ottPros dM·eitO'.s ~ndiv~clt!bae.s, l es.a;clos 11e~a •<lac?·etaçéCo inco?Wtitucion;a~ làlo sitio. 
Consequentemen.te, antes ,ela ·a pprovação ·legis•tativa, :por ··mais. ;forte razão n ã:o 
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se :pôde recusar ao Tribun al com.reténcia .para garantir os direitos individuaeg 
violados ;pelo ·facto de ·ser inconstitucionau a decretação do sitio. 

!Sendo certo que a approvação da medida do s itio ·peJlo Con.greseo não e:lCPl'im e, 
ne:m 1p6d.e absolutamente exprimir, mais do que a decretaçiio da mesma medida 
pelo :p•ro:prio !Congresso, e não ooaveTI'do :motivo algum ju-rídico para qu e o Tribunal 
1n·ã!o exerça a sua attrlbuição de declarar ·inconstituciona l a decretação do si-tio 
pelo Poder 'Legislati<vo, quando :fica r .pat ente q ue assim de \facto é, ·pOl,que ha de 
o !Tribunal abster.se de conceder uma ordem de lvabeas-c071Jt<iS, ·quando esbá 
apenas decretado o sitio lj)elo /Poder Executivo? 

:Nos Estados Unidos da America do Norte lé o ·congresso que autoriza o óPresi-
dente da \Repub!iJca ·a decretar .a: suspensão do habeas-corp'!LS e a ins·tituir com. 
m"SS!õ·es mi-litares judiciarias. 1Entret anto, depo.is de .a utori zadas essas iJ)r'Jv idencias 
por .lei, e decretadas 1pelo E"oecuti:vo, a ISupre.ma 1Côrte iF<'!deral .nã o ee j ul.g a incom-
petente para garanti-r a Hberdade ~ndi•vidual, annullando de ;facto a •lei e -o decreto 
<lo J>resident<'! da \Rep·u:b1ica . 

.Foi is.so o que se vel·i•ficou de um •modo muities.lmo claro no celeb re caso 
Milli.gan. Uma lei aUJtoriza ra o Pre;;;idente da R epublica a su s-pender O· ha•beas-
001"JJ1.S e a instituir commissões millitaree d urante a guerra da sec.cessão. O Pre-
siden t e rult<'!ndeu q ue 1podia applicar essas medidas excepcionaes, não só aos Esta. 
elos conifla•g rados, como aos •outros, ·M,pecl,:J!I•mente aos vi•sinho;;; dos em que s e 
dava a tremenda luta. A ,Indiana era um Estado .pacifico, Jllas ·11mitrophe com 
os •CO·nflagra•Çi oe . Nesse >Estado foi IJll'Cso 1MlHHgar., que r eqlll<'!r eu IKtbea.s.cmynw. 
A decisão .está transcri])ita no Hv-r.a de THAYElR, Oa.<~s om OonsU.tuci•OI!Wl LCtJU.•, 
vol . 2•, ·pag . :2 .•377, edição '<le •1>89·5 . 'l're s questões se discutira m no caso IMilli-gan, 
hnvendo divergencia en tl>e os J uizes. 

1• - ié o caso de hmbeas.cor-pusf 12• - deve o :paciente se r solto? 3• - t em 
a c.ommissão m.fijitar, a ,qu e IMU1~gan foi entregue, competencia leg·a.l para processa.r 
e -julgar ·o paciente? I«TJw •CYP1nticms ot the juges ot t lhe Oi7·mtit Com-t wec!e oppo·sec! 
01~ ·t Jwee q?.(<estiims, w •hicJt tJJre ae1't~fi,ecl to t 1Íe ·SttQ)reme Co1tr:t; 1 o On the fctct<~ 
&talecl in .s,(IJÕd rpetítio?t anel ex.hibits, 01tO'h·t a w'rit ot •ha,b·eas. cO?'JJUs t·O be ;,~S1tedi?, 
2• On t ·he tacts stalecl iffl, :sctid petition ttncl ex111ib i,ts ought t lw .~c,;cl Latn>bidli>rl ,p, 
Mi!ligctn to be cUscluwrgeil f•'om mwtody as in sati'cl v ·et ition and eJ;hi.'bitS' is stater:br 
3• w ,J.ete•·, :wpon l!he t acts statecl inl sad<d peti>ti.rJirb anil exltibUs, the ,,.i,lita?·y CO'In-
mission 1nentwned !/Jitm•ei.?t h al(l ju?'iscflicti.o·n legally to t1·y am4 sen1tence Sa.i(l .M'illri-
gan 1m. m011wr <~•u:l fo?"'ne ct.S i n mmter amcl to·•'me as 1nt scui;cz z;.etit>ncm an.cl e:J}hi.!Jii ts 
is stateil ?» 

•Como julgou a IS·uv,rema Côrt e J!'edera.l essa-s t r es questões, em g ráo de re- · 
cureo? •Co.ncedendo o hc•beas. coq·pus e mandando solta r -o paciente, por nã-o t e r 
a · commissã'o ruiUtar jurisdicção legal ,para processar e sentenciar no cas~ . Na 
conclusão 'h(}U'V€ 'llmamimi-dade de votos . A divergencia deu -se quanto lá interpre_ 
tação '<la ·lei que 'autorizava o 'Presidente da \R-epublica a S>U~pender o h ab6a8'-
C01"J.J?.S e crea.r cammiseões .mi·litares judicantes·. !Cinco Juizes (a maioria) jul-
ga·ram •que ao Congresso ·frultava competencia para suspender ou autorizar a sus. 
pensão do h·a!b @a.S~001"1Jtts ( iWOo,.,.g?·ess wa.s Wit>lvont the constitt<.c'Í0·7Yal anthori.ty 
to S'!t&Pe•vcl m· awth o•··ise tJhe sttepemsoi,on o f the wrU o! ha be"; -cv·• ~J"'"") , c instituir 
commLssões militares noo IElst:l!dos que ·estavam f6 ra da eS!Phera das o:pera-
ções m!i.Jitares a·ctilvas e com •seus tribuna,es ·civis rubertos .e prom ptos p,ara 
d i.rirrnir as .questões judiciaes ' ( •«'CLnd tJ?'ovicle military com?mP!sion i?b States outsfde 
the BPh e<re •O! active mifilitcury openLtiO'Ivs and wit<h Phei1· civi.l coturts op~~m aV1(ii 
t·e<Lcl,y to•· t l>e tm.nsacti.On o! jur:lticiwl businessl>) . Quatro Juizes ( a minoria) ju•l-
gar am que o caso era de l Ullbeas. cor)Jus, o preso devia <:<e r sol to e qu e n en hum::t 
jlll'isdicçiio .para o prooesso .tinha a cowmissão militar; nms, entend eram que 0 
Co-ng rooso podia auto·rizar a ·Cr·eação ele commi.ssões militares ·na India'lla (·C<G'hase, 
C. Y. , fo•· •lviffnself anel jttsU.oes Wa1gne, I11Xnaynle C!Jn(l MiHc•r , gave a1i o<P·imion con-
cerw.\n,g 1nt the O'Noe.· /01' the pet~tioner's <l>ischa.rge, but <LifFring w1th the ·ma.jo_ 
r1.t y oPim,ic~n on iffl>.po•·tant tJOin.ts. Th is opintion a.g?•eeil that ti"C wr-it ot habea.s- . 
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om·pu~ slvott~à •isBtte, that the. ~etit•ione1· was. &n.titkcl wncler th<e sta.tttte, .to Ms 
dls.clvettr,Ye-J 1clfflld by •·oo-sO?l\ of tJte statllkte, the ?WiU.tary corwnwssion ./ta<b no jwriS'd!i-
ation to try; bttt àeclwri'Jcl thM Co?ugre'tis hacl powl}r to aucto?··ise the milita?'Y c~~~. 
n1Ji.ssion ·iln In-àüma»). 

Explicando 0 seu voto, dissera:m os qurutro juizes qu~ (note-se bem) a.bsolu-
tamemte não · tinham ·a intençã!o de a.ffirmar que ao C'on.gocesso .fosse permi.tttdo 
decretar e arpp!icar as leia da guerra onde nen·huma guerra havia sido declarada 
nem existia (~ecWo by no nb.eans ws11erte'!] vhat tJoe C:onl:wess oa;n estroliJis'h am:l: 
ctp(JJ<!y the ~a.ws o! w·a•· ·wtl"e>' no 1<NW /;as beem cleclare.cl o1·: exisis ) . 

Entre parenthesis: estes prOip•rios quatro juizes vencidos em ;parte, que nã!o 
toleravam a deeretação :pelo •Congresso da lei ma·rcial ande nenhuma g·uerra hruvia, 
certo que tambem não consentiriam em .prisões a 1'bitrarias e escudadas no estado 
de sitio, onde nenhum si.gnal a·bsolutamente l1a de commoção intestina, como :pa 
•ap~cie vertente. , . ' ~ f-!'le!i:l! 

Onde lha paz, accrescentaram oa .quatro ju.i2es, devem retnar a.s leis da pa-z. 
(tcc When 1Jteaae existe, tohe la.w•s e>! p·ecwe nvust ([l?'I'JVwil»). O -que su•stentamOS' (são 
os quatro ju>z·es que fa:Ham.) é que, quando a Nação es1:1á envoHa em uma• .g,u·erra 
e .partes do terrHorio· nadonrul ·eetãlo invaüidas, e todas ~>epostas á irrwasão·, ao 
Congr.esso é fa,cultado ·detel'minar em que Estados, ·OU dtstrictos, si! verifica tão 
imminente e ,grave periog'o publico, que justifique a autodzação dos .tri:bunaes mili-
tare.s parn o processo de cri.mes e Oiffensae á. disciplina e seguraonça do exercito, 
ou a segurança publ·ica (•<C What we ào ntaintai?~ ;.s, that w :hen the .nation i'8' ilnvo!-
"'cà i?u ww•·, G'nlcl son>e porti·0'1M e>! Phe co1tntn·y are i?11li!a.cLeà ,an& alt·e W!fi'O'&Iid the 
i?WG\SWn,., •1t i..s w~tld.n Ote jJOWer or ComJg?·ess to à~e?·nvi?w i1t what Sta;tes 0?1 

di,str·i:c~ snch g1·eent .am<L 'imVin~tt wbHc d11!1V[}e<r exists as jltts~ifi,es th.e 'a/U.tlto?·ti: 
sa.tf10ot ot mi!it•a•·y tq·f\bwn;W!s to1· the t?·i.al of c•··i•nes wtià oiftem.oes iagi~ilnls/t 'thd 
clis.ci.pUne .or sccurity o! the army tCW agairust tl~e 1N•b!i.c SJaifety ) . 

A Sn:prema Cõrte declarou mais que sõ .mua im.V'asão estad:oa.l, effectLV'a, que 
obt'i•gue a fechar os tribunaes e deponha a administração •mvH, justifica a d"cre_ 
tação da lei marcial. Não· ·basta uma ameaça de invasão. («M•Mtial Law •C'I:mnot 
wim tront a thraatenec! i?l\'Va.si.on. The rn.ecessity m.ust be a;cmuZ anà jpreS'eiJ~t; th<õ 
in.,asion reaL, s1Wh a-s effecntany cUJses the cot•rts anel àeposes Ute oWil ao<LmMl'is-
tTaUon,, pag. •2 .13'8·9 da o·bra <le TH<AYER). 

iMais clara nà:o ·podia se•r a decisão. Em meio da m edonha guerra civil de 
l.S,60 <t 186•5, a g'Ue1·ra. d{J. s ~.>c-pe'Ssão, o Presidente ·da 1Republ1ca, G4~~otrizaào 1Jelo 
Gon;gress.o, suspendeu o hab·eas-corp1~s .e creou com.missões mH.itarces judi·oiarias 
no Estado de Indiana, onde não jlavia -l·uta, mas que ·con,nnava com oo !Estados 
comfla.grados. Preso para ser submettido a um· tribunal mili<tar, /Mi:Nigan requer 
um habeas-cO?'lJ1tS, e a Suprema 'Côrte Federal, em grão de recu!'so, decide que o 
Congresoo •não :pod.ia autorizar a suspensão <lo haàea&"'coTpus e a creação d.e tri, 
bur.aea m:LJ.itare.s nos Estados paci>ficos, mas lllnkllllllente nos co'nivnlJ.siolllJad'os pela 
guerra civ.U. A ·Suvre.ma tCôl'te com ee.ta decisão limi.tou os actos dos outros do•c~ 

p,oàer~s, cass·ou, annvu/ill01t em :parte a ·Lei e o <lecreto• do ·Ex.ecu tivo. IE assim pro-
tedeu, arrimada á •Constituição, :por l'he parecer •que a •lei e o decreto presiderucial 
eraun inconstitucionaes. Nã:o havia fundamento constitucional para a sus.pensão 
do .habeas-co?'j)tts, e a instituição· de tribunaes mil!itares •nos· Estados :Paerficos, 
posto que :visill'hos dos aesol•ado·s peJ.a gu erra. 

!Muito menos, :propuz ·eu: em •meio da mais completa paz, oqua,ndo na propriJa 
Jin.gua.gem do 'Presidente da Repuhlipa o !In>aximo q ue._ poderia ter-se dado era a 
veri.llicação pel•a poHcia de que se trama,va algum_ dos crimes previstos e punidos 
pelo tCodi•go !Penal, decreta.se a estado de sitio com -e<Vi'der.te e indrubitavei v.iolaçãto 
dos preceitos constitucionrues. A exem,p•lo da ISruprema Cõrte .F ederal Norte-iAme-
ricana, votei gl!lra.nündo a li'berd•ade .individual, offendrda poT um acto d.nconsti. 
tucion&l do Executivo • 

. P•e!Cfeitamente voão .é .o receio <Iaos aJPo.logistas dos a•busos e violenciaal d.o 
Poder -Executivo, I qua.ndo observam que ié perigoso permittir que 0 Supremo Tri-
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bunal Federal annuHe, _pelo men<JE• em parte, os e~feit<Js da decretaç:ão do sitio 
pelo Ex,ecutiv-o, porquanto este .u-ltimo poder é o que está em oon<iições de s e r 
injformaJd<J ·de .certos ·fact<l'S cr~mi:nDsos, ou de certos factos de ordem int ernacõo-
na.J, que impõem a imm-ediata decretação da medtda. P ara .patentear a impr<Jce_ 
dencia da observaçã!o, .basta lembra.r Que não é ao iEX1ecu tivo·, mas ao Congresso, 
que a rC onetituiçã<J .aut<Jrg.a nor.ma l e prindpalmen te a •fUJncção d•e decretar o 
sitio. E' a uma vasta as&emJJbloéa, em que dominam as :pa.ixões, mas que gara·nte 
mais DS direitos d<Js cidadãos d<J que o Executivo, sempre inclinado aos abusos 
e rãs rviolenci.as, q.ue ·foi •confáada a attri•buiçã<J de decnetar .o sitio, o que s6 põ:de 
fazer <l Executivo su bsid.iaria.meri.t e, secundariam ente, supp.Jetiva.men.te. 

S.e · inf.o.rmações reael'vadas IPOd!lm impedir q ue o >C<Jngresso a:noul'le o s·itiD, 
justi.í'1cadamente .decre.tad<J ,peào Presidente da lRepub.Jica, .essas m esmae i nf-orma-
ções .muito mais faci1m6'1lte Dbstarão a que o Supremo Tr-ibuna-l 'Federal conceda 
um h abeas-C01'PUS q ue pOOllha em perigo as instituições ou a Patria . 

A c<Jncessão do habeaiLcorp>t's -s6 'é constitucional, e sõ se dará, quando fôr 
pubhco e n<JtoriD, e es.tiver bem aver1guado, ,perf·eitament e ·verificado, que . ner:n 
sequer o unrais leve indi.cio ·d·e aggressão interna.cio!na·l, ou de co.mmoçã~o intes tina, 
6e dá, <:omo ·é o caso destes a.utos. - O!iveinL R~bm:ro. - M. 1W1t4'H1t-ho. - P e<l•·o 
~Hbi.elH. - S·e>bast}(ião i&3 Llbctmdla. - L eomd Ram>os. - Canuto S<waiva . - J . L . 
C.oeUbo e CWfl'l4JOS. - A~~c~ré C!mvafca?oti. - Go.clOf,·ecLo 01tnha, de · accõr.do com o 
meu voto y,enddo ,n<J ace61<dão ,n . 3.0r6•1, -de :2'9 de ju.nh<J de ,1-9114. - G. Natal. 

"HABEAS-CORPUS" N. 3.515 A 
!lEIB.A TlE:S 

N. 3 .!5'1·5 A (*) - Oa.pi;tJa,J 'Fecle•1EI!l - ReJa,to·r, o S r . 1Vúin1stro .Manoel Murt i-
Illho; ~m;Petrante, -o rpacierJJte 11 • IT.enerute João _P>ropricio '0arne i·ro da lFontom'fl. . 

··- .... .,~~lilll~'io?JQJ.W~J.~~j i 
O ISR. /MJN~STRO lt'ILA.NPEL IMURTI NHO , (~'elator) - fazendo a ex,posiçã<J do 

fei to, ddz ;que D 1• Tenent1') do Exerdto .João Propicio Carneiro da Fontoura r equer 
origtnari·a•m ente ao >Tr-ibunal uma or-dem de 7owbeas-ao1'1J1l·S sob a a·lleguçã{J de 
que, ,Depu.ta.clo á Assernbiléa Legis-lativa cl<J E stado ·!l·a Bahia, achaondo-se n esta 
CrupLtal, lfõra 'J)'reso mo dia 'I d e \Març.o u1ltimo e r!lcollh ido oo Es1Ja;do-M.a1or da 
F'ortaleza 'd'e S. João. depois de decretrudo D estadü de sitio para o Dist-rioto Federal, 
sem embargo do referi.d-o mandato, supp<Jndo o supplicante q ue o fosse por h aver 
tomad<J pall'te em ·recente reuniâ{) do IC'l ub Mi,Jita.r, d e que é membro v.ieto oomo 
as <Jrdens do dia do E x.ercito não f a zem quallquer .menç:ão lá <Sua culpa. 

Proseguindo, o rS-r. rMinisltJ:o r~ll'ator, diz ai·md•a que o ~mpe·b· a:n.te sus-tenta q ue 
.não :podi-a ser preso eem priévia licença da resPecti-va ·Ga:mara, por fo rça d<J 
que dispõe D art . .lr4 da iConstituiçã<J ba,hia;na, mesmo na vigen cia do estado de 
s-itio, por não sus·pen.der este a..s o•)l'tmunida:des parlameH"Ltares dos membros do 
Com,gresso iN'aci<JnruJ, .fus 1qua-es s·ão •e.m .t·udo eq·u~anaveis as dos m·em:bros doe C<Jn-
gressos ·es tadoaes, corufnrme ourispruden cia .firmada .pe lo /Supremo Tribuna.! F e, 
dera!, ·pelo que, consid•erarnd<J iJ.Jegaf sua prisã<J e .goccorrendo-se do remedio do 
hc,beCLs- co?'PUS vinha p ed·ir a o:eintegração dDs dir.eitos, declar a ndo q ue de ixava 
de juntar documen-tos l'í. .sua rpetiçãJo ~ela -impossi.billida-de a-beoluta de rrneios, opare-
cendo·-lihe, TID •entant<J, desnecessarios ;por se .tratar de 'factos •que estavam no 
domínio publico. 

T erminarn·dv o relJa.torl-o, diz a.char-se o -pa!Ci ente preso e inco.mmunicavel, ;pelo 
que dispensa a i nstrucção d·a ·petiçã-o e quaetlquer outras in.fDrmações, estam:lo 
habi-litado a dar o seu voto caso o 'Tribunal pen.se da m esm a manei.ra. 

N'esee ,s em-tido !pede a'D IS•r. ;Pre~i:d·ente consuJ;t-e 0 T.r hbun n,J. 
ISUJb.mettida a votos a -p-reJi.minar levantada pelo ISr. 'Ministro (Relator _ 

(*) •D a «/Revista d-o ISu.preino Tribu•n.ai» ,' .A·bl' il , 1'914. 
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sobre se o Tri:bunaJ conheoo da petição, .não estando a mesma dnstru.ida, mani. 
lfe.stam-&e d e accôrdo com o !Sr. \Ministro I'lllator, os •S~s. Ministros !Pedro iM.i.'bielli, 
Enéas Oa,lvão, ,Crunuto · s-araiva, Amaro ·Cava•l.canti, GuimaTães !Natal•, Oliveira 
R~beiro e .André rCa.vaRcanti. 

o SR. ;MINISTRO :SEB.AoSTIÃO DE 0:..A0EJIRI!l.A - d•iz rque embora ninguem conteste 
à qualidade do 1la-ciem.te de !Deputado á •Camara .dos 'De-puta,dos da Bahia, <:ohe-
rente com seus vo·tos anterio·r.es, votava para que se soJ.ic>tassem ln<formações ao 
Sr. IM:lnistro da Guerna, em ouja !Secretaria deve consta,r o acto do Governo <pond·o 
€dll ·dispontbi1idade -o of.ficiaq e !Deputado eun questão·. 

•O ISR. J"RESIDENTE - declarando que o !T'ri•buna:J, contra o voto do !Sr. íMini;;tro 
Sebastiã-o de lLa.cerda, d-ispensa quaesquer ·in<forma.ções :para deci'<Hr o 1lBd·ido ·de 
hwbeas~>corpns, convida o •Ser. ú\Jfiinistro relator a dar o seu voto. 

0 SR. MINISTRO MANOEL MURTTN!HO (Te7.at01") - d.iz que tendo O Trihunnl 
reso1vido a pre liminar propos-ta, .pensa que .deve a·Lnda ,preliminarmente r.e,solver 
se võde tom•ar co.nheoimento do lll're·sente 'Pedido, -em· •fa•ce da dis•posição do a•r.t. 1J..6, 
§ :2o, .I•ettra .b do iR•eg•im'Cnto do· :Tribu•n·al. 

O SR. M:!NISTao OLIVEIRA RIBEIRO - declarando ·em ap.arte · que a preliminar 
ora .p·ro.posta envo·lvia o :me recimento da. 'C!uestã-o, com o que concm·dou a maioria 
dos ISre. Minlst!'os, o 1Sr: IPresid·ente convida o !Sr. iMinistro relator a dar o s:eu v·oto 
sobve o ,pe·d•ld•o de habea~·001'1JWs . 

0 SR. MINIS'I1RO IMA.NDEiL iMURTINHO (1·&larto·r ) - diz qu e, r eSolV'iclo 'J?l'eJ1-mi-
nanmente .pelo T.ribuna;1. •C'On:hecer do ped·ido, !quanto ao .merito, O· pr'imeüo ponto 
a asee.nta:r ·é se ·O dispo-sto .no art . . so· da ICo·n·~tttudção , •qua,TUdo fa!ll·a das gaTalntia'8 
oonsUtuc~Oinctes, attingir.á as imlmunl-dades ;parlamentares Çt.os representantes, da 
NaçãJo·. ·Pensa qt1e não. IPar.a o ora;d:or, ret'er·e·.se aos direitos J,n.cliv·icl.uaes. Entende 
que .é decisívo .neebe s'Cnti-do o a;rg.u:mento· tira!do do .proprio texto da .conlsütuiçãlo 
que >Prece.Húa termi'n·a,do o es•ta:d-o de sitio, o Executivo 1p•restà!rá contas ao O:.egr!s-
Iá.tivo. 

Se fo-sse .J.icito ao Executivo des·a,ttender iá,s immunida;d.es parlamentares •. a,o s eu 
·sabor sull!Pri.mtria o eeu J ·niz. ·creado .pela >Constitui.çãJo. 

·E· a.bsurdo; é Impossível'. 
•'.Dru.m:bem ·assim <t:am ientendJ.d.o a juri·sp.r-udencia do Tr.ibu.nal. ICi-ta o accórdão 

n. 1. Oi713, ·de 116 de A:bril de 18•98 e faz •consi.rJerações em to-rno da op!:nião de 
João Har.brulho. 'Depoi·s é .preciso sab.er ·se as immuntda·des dos membros de .Con-
gressos estadoaes são, .para .todos os effeLtos e e;rn •todo o .terr-i<rorio· ·do IPàiz, equ"-
paravets .ãs d'os mem.'b·ros do IC,o.ngreeso Nrucional. 

•El!tende que sim e de aecôrdo ainda com a jurisprudencia do Tribunal. Entre 
outros, ·existe o accórdã'o n. 20•8, de •6 de Outubro de 1900· lfiTnnan;do esta dou-
truna. 

!N'ão importa a situaçãU de militar do impetrante. !A propria administração 
mi·litar, •em .r-esolução 1á <:onsuM:a d.e ·6 de Janei.ro de 1118199, •e a que se refere o 
avtso do Md·nisterio oda Guerra de :12 do meem{) m•ez, esta·bele·ceu que a i-nvestidura 
de man'datos em \Congressos Fed·eral ou estadoa.es, .por 'C<ffeito das ·im.munidades, 
dispensa os militares· da discipli!na. 

N'ffitas co-ndições, attendendo a q ue o impetrante é membro do c-ongresso 
Brufi1runo, no gozo da s im.munid:lld•es conferidas p·eJo art. 114 (la ;C01nstituição da 
CBa:hia, o seu voto -é .pela .con cessão da ordem ·para que seja e!Je ·posto immediata-
mente em liberdade, 

O ISR. IM.IN•ISRTO OLIVEIRA IR1BEIRo : O <!as o ·em 'questão •é o da !lWisã'o de 
um IDeJ)'utado no Estado, ma vigencia do esbado de si·tio, e o estado de sitio 
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actual ê o definido no art. 80 da .Constituição da lRepublica, quando confere 
e&ta ath·i·buiçãlo, por -excepção, ao Poder Executivo d.a União, ~Lei, reterendwm do 
!Congresso Leg~i.sla:tivo iFederail. 

•Consequentemen.te, a attribuição, -em regra, de decretar o esta.do ·de sitio, é 
do Congresso -Legi&lativo; '))Or exc€[>ção, cabe ·ao Execu,tivo, ;g.a ausencia do Legis-
·lntivo, ma& não para •resolver definitivan:nente as questões agitada-s• d·entro do 
_periodo d.o sitio, e sim acl. ?·eterfmcl.um do Congresso. 

Não pronunciou solbDe .a questão que se debateu na sessão passada no Tl"i-
bunnl, e nem tem .que se referi r a ella, porque ~ questão ven-cida. No momento, 
tra.ta-.se de saber lliúé onde chega o estado de sitio, ou, por outra, 9nde dle começa 

. e onde t ermina. 
O estado de sitio sus.pende as garantias constitucionaes por terrupo ·deternninado; 

ê tmperntivo o art. :so Ida rC'onetitu'içãlo. 
,o art. 72 estabelece, como se ·vê .da sua eptgraphe, a ·declaração dos dire'Ltos, 

e não distingue entr-e cidadãos brasileiros e cidadãos estrange'iros; direitos de 
todos. ImLta a convenção franceza, •que consa,g.rou o~ direitos do 1lo.mem, do cida-
dão e .do •estrangeiro. 

Aqui sã'<> d'ireitos do homem, ,por<que a 'Constituição do BrasH não distingue 
entre direitos de b'rasilei·ros e <te estrangeiros. 

!Ora, está Intente a intenção da tConstituiçã!o da tRepubldoca, ~liâs dá ex[losta 
no co.mmentario ·de João tBar,ba.lho, de •sa·udosa memoria, co•n.sagrada na juris;pru-
dencia ·america.na, ultimamente na •Constituição .ar.genUn•a e no ac.córdão lbrilhamte, 
citado .por .João Barba1lho. 

A ICons:tituiçã'o ar.gentirra, como a americana, como a •bra.sileira, estabelecem 
0 regimen ,feder a:tivo; portanto, são equivrulentes, ~qui!polentes , poTque regulwm 
a-ttribuições -do mesmo regimen. 

Ora, diante de um arttg•o obscuro da COtnstitu'ição IBrasiJ.eira, a tól'ma de inter-
pretar mais seg>u·ra é 'Venilftcar a i'nteUigencia d;e ar-tig\Qs tguaes nas ·duas constitui-
ções, dos Estados Uo111dos e da Argentina. 

Ahi, -o que se vê ê que, quando se <;'lá ao .Po<ler Executivo a a ttribuição• de 
·suep<mder garam:tlas .constHucionaes, tê ev·idente a intenção, .e ha declaração posi-
tiva, eXJpressa, ha a lettra da lei de suspender d'irclta.s irrdividuaes e o11ão ruquelles 
que ooncerneun ao exerdc:io dos. po.deres puoblkos constitucionaes da Uniãlo. 

IN.o art. 80 ·suspendlem-ee as ,garantias .constLtucio•naes .por t empo. determinado; 
fica o !Executivo com 1a .attr·ibu1ção de decretar o ;;iúio, tpara ·submettel-.o ao U:..egis-
lativo, que representa a soberania nacio:p.al, aberto que seja o 1Congr·e.sso. 

ISe o Pod·er Executivo· ultrapassa as garantias constitucioo11aes do art. '7i2, €111e 
pôde attentar com.tra a immuni'<iade dos Deputados e Sen adores, e, consequente-
mente, a attribuição do Legislativ.o para conhecer da legatJidade do ·estado de 
sitio, tfica ru uti·la,da, fica ferida. 

Ao ,supremo Tóbunal da Republica, erutretanto, ·Cabe a attribu'ição sagrada, 
~odemos dizer, no obom sentido do direito publico, · de dar .a ultima •pwla,vra na 
interpretação '<la •Corr~etituição da 'Republica. 

O art. 712 estabele.cendo a declaração de direitos do !homem e delfm-indo as 
garantias constitucio.na;es •e o .art. 48 ·definffi·do as· attrib·uições '<lo •Congresso 
LegJ.slati.Vio, <llá"lhe [lrivativamente (notem •bem .este adve:nbio rp1•ilvativam~nte) a 
attribuiçãlo de dealarar em estado .de sitio um ou mais 1pontos do territorio na:cio-
nal, :p.a emerg.encia de u ma tn.Viasão estrangeira ou de co=oção intestina. 

IOra, quem diz - a:>rivati;vlaiilente, -exclue a .interwenção d·e outros poderes. 
'Mas, o art. 48 dá essa attribuição ao •Executivo, quando O · [Jegis'lativ.o estlâ. 

encerr wdo. 
IP.or ·conseguinte, •ê por excepção que cabe ao Executivo decretar o estado 

de sitio. 
Ao proceder á. leitur.a do commentario d·e João iBarbalho a o a.r.t. ,20 •da Consti-

tuiçãlo, ·d~fin'indo as immunida•des paTl'amerutares, senti-o certa ·saudade tdo j uiz 
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morto, quando eNe disse: só mesmo o evad·ido de um a'Sy.lo de alienados tpoderá. 
sustentar que o estado de ettio .annulla os .poderes constltucionaes da !Repu.blica». 

'l\1as, para que citações? A >Gomstituição <iô podia: cog.itar uo es1Jwdo d€1 sitio 
no BrasH, como no mundo 1nteiro, .qual;q:uer consüttüção, rparlli .g·aran.tir a ordem 
cOillstitudonal, para asseglurar o Poder Publico; não para consrug.rar a run·arch}a, 
l!lJão ~lar a rprem.iar oaque'l·l.es ICJ·Ue a ttentaan con.tra .os tPOderes con&titu-i.dos da tR:epu-
blica. E' para assegura·r o <Chefe do tP.o'd•er iEX'ecutivo, 0 .Poder !Legtsla·tivo, o 
Poder ,Jud·iciarlo. 

O estado de sitio, é, rpo r exemplo, pal'a assegurar a:gora o Executivo, com{) 
seriá amanhã para assegura·r a vida constttucioon,al d·este Tribunal, que l'epresenta 
um JlOder igual aos ·c'l<emais da Repuoblica. :Se eete Tribunal não se puder reunir, 
não pad.er dec·i!dir com a 'lei na mã:o, elle rup,peJ.lar,á para O· Pr·esidente .da !Repu_ 
hl<ica; e, se este não puder n,a í'órma ·OrditnariJa, assegm,ar o exercício da;que.Jll'!, 
decnetará o estrudo· <le sitio, porque não ha orde.m colli!titucional n.um pai2 onde 
o Po:der .Judtciario não pôde runccionar. 

tOna, são e•lementos <ao alcance de todos, que •O orador já tev.e occasiã(} rCJ.e 
wpresentar .ha 115 a.nnoe, delfend·endo o (/W!beas··oonzJIUS (loe um !Deputado estadoal 
do Rio de .Janeiro, que fôra preso em s.. P·aulo. Tratava-se <le um d'azend·eir{) e 
um crilminoso; pr~mderam.1n'o, e elle aLlegou as suas immunid!ades, e •o Trrbuna:J, 
med·iCo <le !S. J:>a.t.tlo, tDeputa,do no ;Estado ·do Rio, a.cculi'adJo d e \ t'r da.d(} c(}uto a 
u:nruni~m·emen te, .a.s reconheceu. 

O ora.dor occu.pou a tribuna durante .J.ar.go tem•po, allegan·do que o aTt. 6a! da 
Constituição, quamd{) assegura a autonomia dos Eetrudos, respeitados os princípios 
constitucionaes da Uniã:o, não pôde deixar de cogitar da im.munidade .pa1•larrnentar 
dos 'd'erpufa-dos es.tJadoaes; 1no regünen ltederativo, ·cada ®srtado, molecula da União, 
possue ·uma parcella da aut~n·omia nacional; é uma rauton<>mia filha da sobe-
r anila ; e attentar contra o IDflputado que vota na Aesemhléa tLeg;isiat1va do Estado, 
equivale a attentar contra o Deoputado que vota no .Congresso da União. 

Imagine-se que 6, 8 ou 10 deputa;do.s co<nstituem a maior}a da .A.ss·emb:liéa de 
um Esta·do, e .que o Executiv(} F·ederal queira ·annullar esta maioria: fa11á prender 
esses deputados. Onde esta11á o IPoder L egtelativ{) do Estado? 

Se € assLm, se a ~mm·umida<le do De'putado esmdoad e~qutiva1e á do iD.eputado 
d'eder·a·l, e se é >p.o.ssiv.t:~l .a •IJ.risão ·dO iDe.puta:do .dü Esta:do, é .po.seivel ·a vrisão 
do Deputado da Uniã<>. E se é possível ~ta ultima, sã(} in·exequiveis ü artigo 34 
da \Constituição e o art. 80, §• 1.<>, qu·e comerem ao •Com•gresso :Federal a taculdade 
d·e tomar contae aü Executivo, quanto a.o s1tio decretado. 

E' ;precLso ·nãJo ·esquecer que o •Poder L egis•lruUvo se c ompõe de u•m corpo 
conoretisado em maiol'ia, cu.jas decisões vêm a ser as .Jeis as .quaes ,0 <mstituem a 
un1oa restricção ~ !Lberdades .do opov.o, e partem da m.aioria desse agrupamento. 
' Ora, com(} é .possivel que este rugrupamep.to cotms.titura o !Poder L egi&lativ(} do 
Estrudo ou da UnLão, sem DS elemen.tos •que o fomna•m, as parcellas que co·ncorrem 
IPar.a a somma totad , e .que são os deputrudo., .e S•enadüres, par.cellas estas >que não 
devem ser s·uscep.tiveis de se mutilar pela prisão? IComo a<1militir que esse Poder 
que f>az ·a lei, e que ema.na ma>ts directamente d(} voto do povo, seja annullado 
pela prisão ·de 10 ou '15 ID eiputad·os? ,P.ara <que ee d'ez a Republd.ca? IP:a,ra que se 
:votou a Comstituiçã{), :DaJhla!ldO em declar·açã'.o de direitos do lmmem, .em. attrL 
Jluições <lo Ex-ecutivo, em liberd,a d·e d·e crenças, em {)asamento cilv.i:l, etc., se não 
;por amor á liberdade humana? 

E' cer·to que o a11t. 80· .pevmitte a sus·pensã.(} d·as gJaranstias; mas, respeitando 
muito oe nroti<vos que o PoàJer Ex·ecutivo tinha tpara adaptar essa mEJd~da 0 o-ra-
dor 'l'esp·eita mata do q ue tllldo a tGonstituição que jurou. sustentar, C'ot~tituição 
·que é a car.ta de a·llforria, a carta de liberdade do cidadão, ma·s ·/é .ta~nbem a 
cal.'ta ;de ül'ganiz.ção do pafz ; dentro dos ·seus textos cabe toda a legisolaçãlo na-
cionall; e, aos Ministl'OS' do 'Supremo Tribuna;! cabe a O>Uprema h onra de serem 
os unicos i•ntel'J)retes da 'Constituição; ,pod.em agir, taLvoez, erra.damente,. talvez, 
a'P·a!ix·onadamen te, mas exer{)em <lireit(} exclusiv(}, de in.ter.pr.etar a lei fundamental. 
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Nã!o ê poesivel que o art. t80 estenda a suspensão dos d>ireitos consbi.tucionaes 

aos que ex ercem os poderes publicas da União . 
.Se - a dmitta .·se a hyopothese - o .Executivo não puder >vi>v•er dentro dos 

al'ltg;os can•stituc"ionaee, com essa in.teHigen cia, sem attenta:r contra os Pode res 
Legislativo e Judicia rio, então será elle quem deve1'á desa"P.parecer. 

>Por outro lado, se um ou dous deputados .po.dem ter suas i.mmunidades des-
respeitrudas todo o ·Co;ngresso póele ficar na mesma situação, e ·o Poder Executirvo 
nã.o terá ~uem lhe tome contas do decreto do s itio, que, ,pela Constituição, deve 
ser submetti.do ao Poder !Legislativo; o sLtio, a intervenção, não são actoll! defi-
nLtivos .do ~oder Executiv·o, são actos e uhmettidos ao 1·etm·m'l;(];um do Congresso. 
1como se póde manda r pToceder a uma .eleiçã:o no •E stado, se ·O )Congresso · a iruda 
não se r eunLu, .se elle ainda pó de desropprovar as medidas? 

10 orador .pede .perdão p ela sinceridade e fr~nquez;a com que ·estiá. fallai!Ldo, 
pelo /habito oqu e ·tem de, tqurondo t em d e tfa1lar, a'brir o ·seu .coração de homem e 
ele .patriota. 

Concede o habll!CllS - COP"PUS em vista das ra.zões ex>postas. 

(S'Uspte,nde-se a sessão ás .N · horas e 1·eab1·e-se 1·5 Wlimuvos dep·o-rs.) 
I 

O ISR. !MINISTRO IMiUNIZ BAnRE~·o (P•·oc?kr·a4o?' Oe1·al da Repzbbl!i,ca) - tentende 
que os que sustentam, firmados .nos argumentoto• d e João Barbrulho, q ue o estado 
de .sitio não suspen-de .a LmmunidaJde paTlamentar estatuí-da .no ar•t . 120 •da ConstL 
tuição da iRepu•blica, nã-o .podem encontrar no caso sujeito o.pportunida-de para 
appltcaçã:o desses arg•umentoe. 

oPerceb.e .que o 'Tr~bunal está com a a ttençã.o .pr.eea n as Dições do saudooo con-
stitucionalista, um dos mais competentes collaboradores da noesa lei f undamental, 
que elle commentou .brilhantemente. 

J toão .Barbal'ho rupr.esenta os seguLILtes fu,ndaJmentos de sua conclusão : 
1 . o A immunidade .parlamentar é considm·ada como ·inhet·etn,te á ! 1tncção de 

rep·resentante da Naçoo, como &s erucia l á qualidade ele m embro Çlo tCor.po [.,eg'is-
·latiovo . .E' dando-lhe esse ·caracte·r que as .Oonstituições a consagrarrn . .E' isto <llilfe-
Tellte como é de garantias dndividuaes estrubelecidas para assegurar a lnviolabi-
Ji.dade do direito de cidadão. 

,2 . o Se fosee auto.risada a .suspensão da iunmuni'à.ade ~par~amentar, ha'V'eria 
nisSo 'contr·ad>cçã:o. !Sendo eHa estabelecida para assegurar aos representantes a 
independencia e isenção mesmo em tempos illor.ma es, como ~·etiral-a exacta.merute 
quando essa isenção ·e í·nd•epoodencia mais .perigam? 

3. o A tConstituição CQilferiu ao Con/9'l'Bsso a att1·ib1tição de wp!ZJ~·ovar o1b S1bB-
pe~l4er o s-iHo dlecret(L(lo p elo Pode'/' Executiivo (-art. 3 4, n . .21), e isto constitue 
o Parlamento f iscal e juiz da aearetação do sitio p elo Govenn.o . .Ora, dê~se a este o 
poder ·de <mA.tt-ilat· esse Tribunal por p·risão e cleste?'I'O dos membros que o· com-
IPÕem, e a,quel•la attribuiçãlo constitucional, ·OO~~·ect·iva do abuso do Executwo, fica 
reduzida a um motejo, a um escaTnea! 

4 .0 A disposiçã.o do art .. 80 é em substancia a do art. 23 da Gonsrtituiçã-o da. 
Repub!ica Argent.na, e ahi es tá julgado pelo tSup r.cmo Tribun al Federal que as 
tmmunidades sub.si.stem no estado de sit io. As'sim .roi tambem ultimamente en•tre 
n6s p>Or Accórdãos C. o .Supremo Tribuna l !Feel.eralc n. 1.073 de 16 de Aib ril de 1898 . 

.Esse Accórdão decidiu que «Se ao Poder E xecutivo fos se 1ici.to a rreda r de 
suas cadeiras deputados e senado.res, ficaria â. m·ercê e !seu ar.boitr·io, e, rpor isso 
mesmo, annullaila _. ·inditlpe,~rAencia desse. out1·o il?Od<w poliJtico, 01·gã,o, como díle, 
dia souara'nlia nadionail (tOonstituição, art. 15), ·e 'O esta-do de soitio, cujo fim é de-
fender a autor>d·ade, o livre funccionamento dos pode1·es canst~twidos, conv·enter-
se-h.ia em = eio d e opp1·essc'ío, se nã,o de cVestrwi.ção à!e ~wn delilies » ( Jurisprudencia. 
anno de 1898,. !l)ag. 19). · 

E' do mesm-o •pensar Aristides ~:U:!rton , outro m embro da Constituinte e com-
menta.dor ·iLa nos·sa Lei fundamenta.!. Segundo .elle, t«as oimmunida.des parlamenta-
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Tes não são ga,rantioo constituoionaes que o esta-do de sitio s·uisvenda, mas antes 
verdadeko att•·~buto inhe1·ente á sobt}MI1uila ;nacWIJua/1. 

Esses fundamentos, notadamente o 3°, de Joã'J Barbalho c o i!{) Accórdão do 
Egregio Tribunal (e ou t ros ·não vemos que possam ser a.pTesentadds-) mostram 
á evidencia que as :immunida,des parlamentares estatuidas nas .Constituições <tos 
Estados não produzem e!ifeitos iden.ticos ao da immun-idade assell'urada aos '!"e-
P?'esentantes da Nação •no a1<t . 20 d·a Constituição da Repu.blica. :Sobre lhes faltar 
essa qualidade (<~e ?'ep?·esm>tan;tes lcl.a Na.ção·) os d•eputaclos ·e senadores es-tadoaes 
ne?thWJna i?vte?·je,·enC'Qa dlilrecta o1t in.d·b!·eota lJO'c~em te-r na decr-etação do estctidlo 
d.e sitio. 

A permanencia das rimmunidacl·es ·dos depwtaclos e :senrudores federaes du-
r a nte o ·est ado de sitio obedece, vois, a motivos inteiramente i napplicaveis aos re· 
.p re<;entantes es.tac~oaes, que como .q'llacsquer ou1Jc·os ind :viduo•s, são protegid·os 
/Pe~as ga?·anti.a.s ·constitt~cio?~CI!es ZJ?'op!11iam~ente &itas, fo-rmalidades assecuratorias 
dos d"reitos, 'Poa· meio elas -quaes f icam elstes defendidos '"contr·a a am-eaça de cer-
tas classe.> de a ttentados mais o•u menos faceis>l . 

E são essas as garantias que se ls•uspcndem com 'O sitio (Constituição da R e-
pub1ica, a.nt. 80) . 

Os repTesentantes estadoaes são alcançados, conseguinte~ente, pela dispo-
sição do 'Paragrap.ho 2° 11. 1 desse rurtigo . 

A immunidade que o art. 14 da ConiE tituição <lo Estado da Ba,hia assegura 
a.os deputados e sena.dores .de niio podG!I le?n ser- p'l'esos, nmn ZJR'ocess,ados c!1b!rwnaA-
?nerv,te, cijcpois .de h(lll)~rent 11ecebido diploma a.té ?MWa e~,e>i.çoo, sm>b zn'évia licença ele 
st~a .amn·atra., -s a.~v.o flag•rante del,lcto em c-rim>e i?~affianç(JJI)el, diz Tespeito á acção 
das autoridades administrativas e judioi ruriaiE. no fumcc·>onwmemto normal de suas 
attriJbu içõ'*' d entro >desse tEstado. O mai·or desenvolvimento q-ue se •lhe pó de dar, 
consoante á ju·r i sp~·ude.ncia do Egregio 'T:r·ilbunal, é estender a sua effioacia a 
qua.esqtM~?' pon.tos <elo te:r?'iJtO?lio b>rrosil~eb!,o, •?~alntidos, >lJOn§.m, a nctt11.1·eza -e os ejje-i-
tos ?'est?·ictos dessco ga.?·anua. 

Nem -o cas o c-oncreto s e pl·esta a ap))Jic.ação de lei por analogia: 1 o, por<J:uc 
n enhuma anal<ogia .existe entre a sit•uação do,s .representa,ntes fede?·aes e a <los re-
presentantes es~aJClo,aes, d efron•te do acto <l'iscrecionanio do estado de sitio ; 2°, 
porque a materia em .debate é de natureza (!aquelllas que não -admittem es\5a appH-
cação . 

A immunidade pa•rl'a.mentar é um zwiv~Zw;·i.o (e assim a de.n-omina a Consti-
tuição norte-america-na) ; é .um j1ts &in~g?tltWe, ao •q·ual se não póde a.ppl-icar o me_ 
1Jhodo de ~na.logia: ,<tq?toe pro te necess-11tatem r-ecezJta swnt non de~ent in arg?t-
me?btum t>·ahi. (Lei 162, Dig. De Regul. J .uriG). 

Attenta a propria natureza das disposições do dire11to s·ing?>l.ar- - escreve 
li'iori - não é pO!õ'sivel a pplica!-1{) a mais cMos que os enumerados pelo legislador 
(Ret.roactividade <ias leis, n. 52) . 

As ·!·eis oha,madas ano.rmaes - d.iz Paula .Ba.ptista, na Heffmen.euticct JU?'idica, 
- del'rogator.ias do ~U.r-eito commWJn, não comportam i-nter.pretação po.r an•alogia, 
porque, vistQ qoue são leis excepcionaes, .t)uclo quanto não se contem -em :suas diS-
posições jor-nw~es :pertence ao .doh·aito oo??1.(111Al4n, que é o que, exi81~e if6.r.a àetlas. 

Em todos os s :tios que têm sido decretado.s jámais se pensou <i!ID excluir de 
sua acçÍão os deputa.dos .e senadores estadoctes-; nem ihouve qu·em se aventura<>se a 
'Peddr á J'•ustiça .Federal lvabeas- co?-pt~s p-reventivo para ev-itar •a .prLsã.o de .qu alquer 
desses 'rep•resen tan t es . · 

O -esi:ado .de sitio .perderia mui to de !sua efficac>a se a eN-e se ·subtra1lissem 
quantos, segu.,do as Consrtitu içõ es dos Estados, só ;pud·essem ser pil'esos em de-
term inadas ciJrcumsta.ncias ·especiaes derogatüvas dos -casos commu 111E1 . os Estados 
annu.!lariam :por esse meio, -em grande pail'te, uma das ma:is important es aturi-
buições con stibucionaes do Gwerno Nacional; e !bom n umero de dncita;dores de 
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anarchia, ficaria com ampla ·li.berdade para pôr em movimento QS ,ha;biJtuaes pro-
ceslsos de subversão d,a ordem pulblica, de attentados contra os .poderes constitui -
dos •e a ·segurança da R.epubl1ca. 

Uma vez que o paciente não pertence ao Pode,r Leg.~slatitvo, o•·gão da Sobe-
t•ania N<r<:io•~al, fisoa.l e jwiz ~o a.qto dh EaJeoutiv-o, d ec·retando ·o sit·io, e d.as me-
d·;,d;as de excepção po1· eVle tomadas., e .que a sua detenção ·está conforme com o 
art. 80 .paragrapho 2• n. 1 • da ICO!l)S•1Muição da Repubold.ca, não Johe rossiste di<reito 
ao ·lv.abeas·-Corpus soJicitado. 

Ü SR. MINISTRO MANOEL MURTINHO (~·elato1·) - diz que O Sr. !Procurador 
Gera;l da R epublica declarou que no estado de .siUo as garantias constituci=aes 
são suspensas, não as ·immu'l11dades parlamentares. 'Tendo um Deputado estadoa.l 
im.munidadeJ;;., r estava •unicamente saber •se estas vig-oraom em todo o territorio da 
Republica. Neste sentido ·já <h a precedente, em accõrdão que ·O orador ;relatow : 
as immumidades, que, com(} ê sabido, não estão ligadas ao md·ividuo, mas ao seu 
canga, á sua autoridade, têm de ser :recon<hecidas em qualquer ponto d·o tem·it-orio. 

~..<\.. concl-us&o logica fa1Ja;I, ê •que o !Deputado ·est adoal, tendo 3JS m·esma:.s· im-
munidades que o Deputado 'Federal, noo pôde, do m.esm.o •modo que es·te, ser 
preso durante <> estado de siHo . 

Nã-o h a motivo par.a que se conteste esta ~loutrirra, aiilâJs finnada fi(} caso 
do Ama?:on~.s. a •que -o .Sr . ProCiuradm alludiu: a immunida,de parrlaa:nentar do 
Deputado Estado&! ê perfeitamente equipa:rada •á dO 'Federal, e 'isto t em s·ido "'e-
conhecido ;pelo opr(}pr·i-o IG(}vern(} . 

Mantêm, q:)(}rtanto, (} seu voto, que está •perfeitamente j.ustificad(} . 

0 !SR. MINISTRO SEBASTIÃO DE 'LACERDA - ·diz que preci<l·a •expõr OS fundamen-
tos dP. seu voto, p(}r ser a rprimeira vez que se apr~ci.a n(} T.ribunal •a ·questão r~lativa 
á. ·SUibsi:Sitenci·a das 1.mmunid•ades dos reyresentantes d-os ;poderes J·egislativos ·es-
tadoaes na 'V'igencia do eJs.t&do de si ti(}. 

R epo;rt ando-.se fus disp(}S:ições .que ~onsagram tal prero.gativa rpara ·os mem-
bros do Congresso Nacional, invoca a d(}utrina que .sempre lhe pareceu confor-
me á lettra -e ao es,pir1to da nos sa carta Jpolitica -e aOOJ ~rinctpios bas.tcos do re-
gimen p oUtic(} e que ·foi ad(}ptada em pr(}jecto di\s:cutid(} em 18·94 n a Cama11a dos 
Deputad(}S. 

•Susten:to·u entã:o que 0 ·estado de s-iti(} não alcança as im.munidrudes a q'lle se 
rMerem os .arts . 19 e 20 da •Consúi.tuição da R epublica, .por serem e<n.tão inhe-
rentes ·á f.uncçã(} leg!·slativa, ,garantindo aos ql\le a exercem a n ecessaria ànde-
pendencia; .que ao ·C(}ngr€-"so !Nacional compete a .suliõ<pensão das garantias cons-
titucionaes e sómente em sua amsencia •pódll tal m edida ser decretada ;pelo Pre-
sident e àa Republica, sulje·itamdo, ip(}rêm, seu acto !á approvaçã(} d-o conpo l.egi•s-
lativ(}; que este JfiCM'ia annullad(} ou inhibido d~ mani:festar a sua vontade se 
os DeJ)utados e \Senadores ,ficaSsem sudeitos á sequestração ou desterm; ql\le a 
maioria parla.m·entar para a approvação do :referido acto político se C(}nstituiria 
a ·a:nbitrio do Go,,el'l1(}, caso este tivesse a ~faculdade de a.rredar ae suas. ca-
dei-ras os •representa•ntes que lhe fossem rudvernos, mudando aJs• votações, in:tlluindo 
sob~·e as decisões, •abterand-o a manifestação da so·berania nacion al. 

As ·immunidades p arlamenta r es illão sã(} priv-ilegias conced•idos -em c(}ntem-
plação da pessoa d·o iDeputlild·o ou Senador, mas se estribam ·em razões de ordem 
pulblica, na '!lecessidadc de assegurar 0 ·exercici(} da .funcção po1itica. 'R:esg.uar_ 
dando o opresti.gi(} e liberdade aos .representantelst, são necessrurias •á :pr(}pria e::..."is-
tencia do Congresso Naciona l. 

Se, durante 0 estad(} <ie s-itio, fosse 'licito ao 'Presidente da RepubHca sujei-
tar a detençã(} ou •desterr(} os mem.bros d-o Congresso, t eria elle a prep(}nderanci·a 
sobre o Poder <Legislativo. Semelhante :propond·ara<nc:ia ·equivrule a tyr.ann:l!a e 
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rompe o equoi!ibrio .que ·resulta da dils•tribuiçiLo .das •attribuições s•obel'a,nas entre 
poderes simultaneament e Jiimi•tad<Js e harmon1co,s. 

!Portanto o privilegio .estabelecido no.s arrl:s. 19 e 20 é corollwrio do nosso 
sylltema •polít-ico. 

O illustre escriptor, oita'do ·pelo Sr. Min~stro •Procurrudor -Geral da R epu!bli{)a, 
refere-se a um ~Clcordão do '.i"ri•bunrul Supremo •da IR.epubli{)a Argentina qu~ aiffi.r-
mou Qs vend>!lldeiros [prirnci;pios sob.re o assu.m;pto. 

O legislador brasil·ei<r.o tomou por modelo a Constituição Ar.gerut:ina e fixou 
Para a:s immun·ida,dell o •periodo éLe eleição. 

A dis.pos·ição .do art. 80 é cópia do a•rt. 23 da Constituição da ·rul!udiéLa Re-
pubJi.ca, o.nde o seu mais elevado "I1rihuna.~ ide{)ide que as gara:ntia:s constitucio-
naes su:spensi'Veis éLurante- o siJt1o sã:o as .que se :referem aos pa'l'ticula:rres, 'inciui-
d>as .no titu lo de d eclaração de di:reitos, .não attingLndo, .pois, os ·que .gozfulll do 
privHeglo es·pechvl 1prura ro exer.cido de •determinada tfuncçãà no o•rg·arni:smo 'POli. 
·tico; que as 1mm·unidad.es dos representantes da nação são tão nece.<ssarias á in-
t egridade d o •Congrest;;•o, que !bastaria, .em muitos cas.os, <l. ·prisão de ·Um só mem-
b.ro de qu:alqueJ· idas •Camara:s, •P!I!ra paraJysar s uas ·f-nrncções , desnatu:ra.r sua 
vontade, di.spom.do ·a~Ssim o p ,residente .da RepubHca de um meio segm·o para to·r-
nrur impossível ou ineiificaz o dlll:izo politico. 

ü es tado de sitio não su<;.pende o ,imper·io oda >Constituição; .não confere ao 
Ohefe do •Poder Ex·ecuti·v.o Federa1 a dictadura, fazendo odesa,ppa·recer os outros 
o:rgãos ·da ISober.a.nia 'Nrucionrul . E' medida •desti>nada lt de•fender as iii!IStituições 
nos momentos de ·Crise nacional, na emer.gencia de g:rave albaJo social, de •Séria 
pertm,bação a .ardem ·e .traruquilli.CLade pu1blica ; ·e, ·em vez •d·e supp•rimir •a a.cção 
dos outroo •podereiS l·hes ser.ve de escudo contra o pe.rigo das commoções mtes. 
ti~as ou dos a truques -eX!ternos ; 'Dão .p&de ser convertida em mei.a d.e opp.ressão 
de um dei]Jes . Esta é a verdadeir:a doutrina acerca do instituto a .qu e se fere o 
a.rt. 80 da nossa Constituição. 

A detenção ou odesterr.o de Deputados ou S·en adores ·quando m aUs• impoil'-
tante é a p1·ero,ga.tiva de que foram .cercados, subverteria a ordem 'COnstitucio-
n>lll, attentari.a corntrá a noss·a orgrunização politi.ca. ,seria admittir que o P•resi-
d.ente d a IRepuhUca ~pudesse seques-trar os seus duizes . 

A •Constituição da Re.publica .não contém dis:pdsátivo sohre p.reroga,tivas dos 
membros dos co.rpos legisla tirvos esta,d.aa.e.<s ; .mas dalli l!lãO se .pó de inferi:r .que as 
houvesse vedado, porque taes garantias são da e.ssencia do r egimen ·r·C'Prelsen. 
tativo. 

A Constituição .da lB·ahia ·estabelece, ·ã, semeLhrunça d·o ique dispõe o a,rt. 20 
d.a lei fundamentai d a R epuW'ica, q,ue os membros do Poder 'Legislativo do Es-
tado desde que tenham ·re c~hido diploma até nova e•leição n ão 'POdem :ser presos 
nem 1p1roce1ssados sem licença de sua ·Cama.l'a, sa•lvo no caso de .prisão em fla-
glrrunte. 

IN~ste particular, .a legislador .bruMano oT.ganizou o 6eu IP·O'd•er \Leg1islativo 
nos tenmos do art. •6 3 da C'ons!U·tuição· rNaci.anal, o·bedecendo a p rin'0Lpios, nesta 
consagrados. 

i'JJal (!lr~eito obriga a >todos os poderes, .quer da União, •qu~r. -dos Estados. 
A prerogativa seTia iHus·or.\a se mão fosse •respeitada, nos pe.rl:odos n o·rmaes 

ou anm·maes, em todo territorio da ~epublica, d.evemdo, 'POr.tanto, s er equipa rado, 
,para t odos os effeitos, coono tem decidido 0 Su'Pr·emo ·'l1nrbuna;l•, á dos Depu-
tados e \Senadores lfe.deraes . 

RepiUta La sus.pensa .pelo estado de sitio seria p B11tu nba.r a ;vida constitucional 
dos •Estados, tarnar dllificil ou •impossivel, com a vri~ão ou desterro dos irepre-
sen.tantes estaodoaes, o funcci'Oinamento de muitos orgã.os pol.iticos dessrus· .umidades 
Ja e1ação . 

Não se ·póde co.mp•rehender a autonomia ·dOIS• E s tados SE\IIl a lndependcncill 
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óe seus curpo.s •legisialtivos, e a iJldependemoia destes sem o .res·peito :ls immu· 
nida:ies de . seus r<·p!'<'C< nte.ntes. 

No.s •arüs·. 34 n. 2-1, 48 n. 15 e ·80 da rConstituição N.acion•a l estão enume-
'a<ios os fundamentos, ws condições e ef.feitos e limites do estado de sitio. 

\Ao J>oler Jud·icia,rio fllillece compete<ncia pa:ra conhecer da Jega!idade ou iL 
legaltdrude dos motivos que deter-minaram a sus•pensão das garam.tias conls.titu-
cionaes, para o julga.mento .que foi deferido ao ·.Cong.resso Nacional; m as ê le-
gitima a sua intervenção para ass.egu•rar, •por m eio d.e 1"wbeas:-coTp1t8, a li<berda. 
de lndividual qu-ando violada por actos q,ue 'll.ão r.espeitam, como succedem na es· 
peci.,, as •limitações constitucionaes :l acção do Executivo no período do s·itio . 
E.sta attrihuição póde ser exercida antes ou depois do juizo do Congresso. 

0 SR. !M:LNISTRO ENÉAS GALVÃO - ·jUIS<tl!í'ica o seu v-oto. concedendo a Oll'àem 
de habe,as-coo·p1tB. 

0 ISR. MINISTRO GUIMARÃES NIATAL - pensa que a materia e~S>l!â. per:feit a . 
mente elucidada. Não v.em accrescentar causa a1g-uma ao que se tem adduzido 
em :favor da douttina que estende aos representantes dos \Congressos estadoaes 
as immrumidades parlamentares reconhecidas a.QS membr()l;;o do •Co.ngresso Nacio-
nal. Pedia a palav.ra apenas pa.va. lembrar que a jurisprudencia. do T.r Lbunal 
tem s,ido, como <!lJCa.bou d-e no•taT o i'llustre IS·r. !Ministro relrutor, que as imm'Ll-
ni·dades ·concedida.s pelos Esta.do.s •a seus ·r epresentantes devem ser .respeitadas ·em 
todo o territoa·;o .naci<ona.l pelos poderes esta&oaes e federaes . 

• Não pó de comprehender a. di-sti'llcção •feita pelo Sr. Ministro Procurador Ge-
ral da R"publica: ou -essas immunidades exils.tem e devem ser .acatadas, respeL 
tadas ·pe<lo poder .publico federal, ou não existem. S.c e..·dstem para determinados 
eUeitos, existem -para todos. 

Essa.s immuntdades -ou são dbrigato1'ias ou não. !Se sã-o ·obrigator.ias, prura 
que o Deputado o.u S:e<na.dor e\S>tadoal que -dellas goza não possa, em época nor-
mal, ser preso, n em p·rocessado, sem licença da sua Ca.mara, tam-bem vigoram 
em estad-o de sitio, ·o•u então não subsl·stem em caflo n enlhum: só tend'o valor 
dentm dos l~mites do territorio estadoal. Desde, porém, que vão a•lém desses 
limites. como o Tri!b<unaJ já decidia, .po.r vario.s accórdãos, dev·em ser acatadas •para 
todos ·os effeirt:os. 

E' ·PO·r e·ssa razão ·que acompanha o ·voto do ISr. Minis-tro .reLator conce-
dendo a ordem pedida. 

O SR. MINISTR-o !PEDRO MIBIELLE - declara oue j:l em Accordam d·e 16 de .Ju-
lho de 1913, em um recurso de hwbea~~~-co:rp'lhS. no quar/ estavarrn em causa as irn-
muntd.ades de um Deputado estadoa.l, Dôra 'Voto vencid·o . 

Não obstante o caso a.ctual não ser perf·eitamen.te ·identico, em •todas as s-uas 
linhas, po11que •então se tratava de um mHita•r, q•ue .antes da -investid.u·ra do man-
dato havia coonmett-ido delicto m'ilri-taT e .por meio de habek:t.s- co?"'Pi•s procurava im-
pedi.r o andam-ento regular do .respectivo pr-oce!;so militar, entretanto, o caso 
)lr~ente tem com aquelle um ponto de contacto: as .J:lllmunidades de um !Depwtalo 
wtadoaJ -em face de um acto enTlLnado dos ,pode•res federae.~ e decreta.do em viJ--
tuc1e e na vigencia do estado de sitio. 

A q-uestão, poi-s, Que ·o T rlbunai ,tem de decidir e sobr-e a qual firmar juris -
·prudenc ia , ê a seguLnte - as linmunida.des .de Deputados -estad-oaeiS•, -esta!belecidas 
na Constituição •<:tos n·-espectivos Jll'stados, obrtgam ·os poder-es federaes. com j u-
risdicção em todo o t e.r.rito•rio da !União, e suspendem-se d-ura•nte 0 Mtado de sitio, 
nos territorios alcançado.s pelo decreto de estado de sitio? 

E' corrente, ninguem contesta, que as immunidta.des pa1•lamentares são in. 
stituidas, nã;o mo .i'll.ter esse dalso ,pessoas in;vestidas do mandato legis.lativo, mas 
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em benefi-cio da f uncção. ·da co·rpocr-.ação de que ·fazem rparte, -com o intui:to de lhe 
acssegu.rllir o liv.re f-u.nccionamento . 

"Dem •en.tendid·o este .Suv:rem·o T.ri.bunal, •que 1as garantias· .constitucionaes, sus-
pensas durante o eJl t ado de s·itio, •são fuS •que dizem ~·eJsrpei.to ao.s direitos .indivi-
diUJaes, cli.rei,tos que, s,e a·ssl!fn .se pó de dizer :preex;istem lá Constituição, ·e ás le is. 
:A doutrina do 'TI'1J:mnrul, aliá.s, não •é inco•ntroversa, não •CO·r.responcle a um pDnto 
de vils<ta a respe.ito do qual .estejam todos 'OS constitu0ional1stas owco.r.des·. 

Em ·q:ua1que•r povo r .egido pelo absolutismo ou 1lelo systerria .r.epresentativo, 
·as ga:ra!lJtias concennentes 'á liberdacl·e, •á vida ·e á prorprieclad·e, .emer.g€m inde-
·pend·enJte de Consti'buição·, !porque ·são v1.s•ceras .a qual•quer LS•o-ciedade ·Organ.tzfuda .. 

Ne.Jlas nãio s.e compre>henclem as garantia.s inherentes· ao f•unccionamento dos 
.podeot'€is politkos, taes como a vital1ci·eda·de e inamovibiltdaBe oos magistrados, o 
Qivre €x·ercicio oo unand·ato }egil;la~ivo, .Prem·uniclo das d.€·nominadas c<imm.untda-
des pillrla.m·en1:a~es,, que investem o de!)utrudo ou senador ode inviola.bi.Udade judicia-
rra, commettenoo á Crunar.a -t'<',spectiova jurilsd>icção s o·bTe cada um d.as seu·s m em-
bros ~wcusados .d,a .pratica od·e mn clelkto, antes ·qru;e -o-s tribunaes oil'odinal'ios se 
rprO'lliUI!l:Cli-em . 

Estas .gara.ntias não são suspensas pelü estado ·de sitio, confor.me tem en-
tencHdo ·<> Sup,r.emo T .riobunrul, d:outrma <~;!1áls' -combatid·a 1por muitos. E' bem re_ 
cente •á .:nemo·ria de todos ct:ne a ,p:ropr-ia ·cama,ra· dos' De-puta,dos, ao CLecreta.:r o 
estado <de siUo, ha rum•os passados , resarvou as immuntdaes .parlament a.Tes, co.J-
locamodo ·então lb<em e·m ·evidencia, que a ques.tão não é liq·uida. 

Ora, ·s·e as 1mmunidaCLes :parlamentrures são inhe,r:ent<?.s a uma f.uncção de oar-
oem constituci·ona.l, eJ!olacs, por certo, confe~·em •lllOS o.r.gãos dtessa funcção p.rivi-
le.g:iüs que o erro.gam .po'<'ceito.s d·e ·direito ·comm·um e co.nstitu•em o jus sin.guZcwe. 

El é ·elementar que ~as dis,po•sições de •e.xcepção. esta,beleciodas quer pa.:ra ·cer-
tas pessoas. quru· 1)am d·eterminad.os ·casos, só ~·e ap.p li.cam ·á.s ·pessoas e aos ca<;os 
expr·e!Ssa e .taxatLvamente consagmd·os •em •Joei, Pior .sua ,pr-op.ria natureza, ·ellas 
r<?pellem a•s interpretações ·ext€ihsiva.s .e ·anarngicas, pm•q!Ue ao interp•r.ete e ap.pli-
caodor não é .licito em ~ace d·e um precei·to de j·Ws singtd1aire" ·em materia s·tri.ot-i 
jUfl'iS, 'llem ·rectif'ilca.r l\1-nla €XP118SSão iffi:PI~Opri•a .perJo ver.da;d,eiro sentido da lei, nem 
a.pplical-.a a casos novos 'llão pr.ecvistos por e1la. 

iNn ·espeClie •em disculssão, a C'onstituição Federal não cond'eriu aos Depu-
tados estadoae;s os mesmos .privJI.egios outoirgaclos aos Deput&dos federaes ... 

LembmJlldo o !S.r. Procurador da Repuhlica, .em apaTte, .qu1e o VQ.ce_iPresW<O:nte 
da Rer>ubUca, pel'O m.esmo motiv·o, não t<?m immunid·ades, o o.ra,dor ·CLiz que é 
precisarn<?nte o caso - eHectiv.ament.e, -o Vice-\Presidente d,a RJep.uíbHca, e que tam-
lbE>m IJ)l'eisli•d.e ao S.enwd-o, não tem hnmunidà;d·es, ,e 'llão as tem porqUJe a Consti-
tuição cnão as co·nsagrou· e~r.essa,mente. IS·ená, .qudçá, uma 'M.oona ;na Constituição, 
mas com·o é lacuna que não a;ff.ect·a ao d1reito commmn, ma·s a lpcr-ivilegios, ao 
jt~s sing~da,·e, não nos -é licito suppril-a ·em faC€ de "Um caso ·concreto. 

'N'ãio .procede o . argumento de que as imml11ni·dJrudes do Deputado ou S'enad•or 
esta:doal decor-rem da ·a'Ut011'0mia q·Ue a Oo,nstituiçã.o coonfer·e •aos E~ta;dols', porque 
então chegar-se-lha 'á ·conclusão, usando do meSlillo processa Jogko, ·que. consa-
grando tanrhem a. Constituição a a.ut:onom•ia dos Muni.Cipios; os seus verea.dores, 
intendentes ou ·coolls•elheiros, que, .não ohstante ·em es•Phera mais limita-da, legis. 
Jam ·e votam a receita ·e despesa, estão inves·th?os ·d·e imm·unida.des, sem a;s quaes 
a autononlia mounici•pal cmr.re ~perigo . 

. Em ,r.esumo, coherente com V10to anterior, p.r.o~ertdo ·em sessão de 1.6 de 
J.ulho de 1913, .negü ·.provim<mto 'á o.rdem de habec~s-co'rpus, porq.ue :não é •liClito 
ao Juiz, •po.r extensão .e aJnalogia, cr·ear privoilegios ele que não ·cogitou a •Consti-
tuição, invelstinc1o Deputados estadoaes das irnmunid.ades pa'l'•lil!mentar.es q•1e só 
e ·exoclusivamente f-oram pel1a Con·stituição conferidas· aos rep·resenta.ntes fed•eraes" 
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O ,S.R. ·MINISTRo •CANUTO SARAIVA - •pe.n•sa estar perfeitamente elucidada a 
questão .no ponto q.ue diz respeito a •ficarem os Semvd~r.es e Deputadots• F·ederaes 
com as .garantias doas immu.nida;d,es, a que s e re.fe.re -o art . 20 da •Constituição, 
mesmo d'\l.l'ante a v.Lg.e.ncia do estado de &i tio; ·ahi, p.rurece U'nanirne a •Oi))llllaQ do 
Tr1bunal, surgindo a duvida .quanto á applicaç&o. aos D eputados .estadoaes, do 
preceito do mencionado art. 20. · 

rO oraJdor poderia se .Jimitlvr a d·izer qu.e vota de cO!Ilf.ormidade com anterior 
ju,Jgwdo d-o S:upremo Trirbunal, equiparand•o, .quanto ·~ imanunidades, os !Sema... 
dO.l'es ·ou Deputados estadoaes aos federaes . Deve, entretanto, ad:d i·tB.>r uma oon-
sideraç&o : ü Si•tio, .em vir·tude .do qurul foi rp.reso o paciente, que .é militar, foi 
decretado pel·o !Poder .Executivo, ·dentro dos t ermos do art. 80 d·a Constituição; 
se, rnes•tas condfJções, ao Execu·tivo da União é Loito prende r Dep.uta<los e>tadoaes, 
e1le acaba t end•O, por elsrte m eio, .intervenção indir.ecta . na vida autonoma d-os 
Estrudos. :Basta lembrar .q;ue, sendo prinoipal attribuição da A.ssembléa do Es-
tad-o decr·etB.>l· imrpostos, votar orçamentos, a prisão ·de certo lThUmer-o de Depu-
tados ipóde impedl>l-o· de exercer esta Jlurr1cção. Assim s e dá, ,(!e facto, uma inter-
venção fede.ra l na vida po'litica estadoM. Ora, os unicos casos em que a inter-
venção é possiv.el são os do art. ·6 ~, ·e fõra de1les :não cabe ao Go·ve rno da :União 
intervir di.recta rou i.ndi>rectamente na vida autonoma dos Estados . 

'Prurece claro, portanto, que a >Con·sütuiç&o não p óde to·lerar a prisão d·os 
Deputados esta.doae.s, nas cond•ições de que se trata, mesmo rem ·estado de s!.tio ; 
as j·mmunirdades de que .gozam 0s m.emhros do ·Pbder L e;g!slati:vo da Uniã(} não 
se podem cleixar de estender aos dos E stados. e é por estas razões que voto de 
accôrrdo com· o Sr. Relator, co.ncederndo o hCbbea's:-do·rpus i.rnJpetrado. 

ü .SR. MINISTRO IANr>Rlll •CAVALCANTI - recordando o cas-o do E stado do Ama-
zonrus, muito discutido no ''J.1r Lbunal, .no qua.l um Deput&do se via p rocessar sem 
licença da Assemlb.Jéa Legislativa de que .fazi·a parte, diz que, 1JOr .es<Sa occasião, 
ieve o ·Tr~bunal ·d.e rupreciar a q;uest&o da;; imnm.ni•da·CLes estadoaes, e o fez 
julgando ·extenL;odvas aos .repJ·esentallltes ·estrud.oaes as m esmas regalia;:; de que se 
cercam os re p.res enta.ntes da Nação. Tratava_s e, então, de 'Um proce.sso rreg·ular . 

.O Sr . M·ini.stro Pr·ocurado.r G era] da Repub>lica, procuroru 31gora, entretanto, 
distinguir um caso do outrü. Mas, d·esde que o Tribuna1 tem de .inter:pretar a 
Constituição de.baixo do ponto de vista das immuni·d·aes, ·não ·póde, hoj.e, elle 
que ~á rju'!gou •daquelle modo, q u asi por unanirrnidade de votos, negar aq.uiHo 
que affi.rmou ihontem e vwe gM·antlr as corrporaçõe;s regilsr!ativas. 

lPorta·nto, bem andou o Sr JMiruistro ·relato-r, que procurou demonstrB.>r ter 
em muita consideraçã!o as .ra zões q1lle actuaram em seu ·espirito para conceder a 
ordem de habeas-co?·pus ao cr-ep.re·sentante da Assembléa estrudoa,J ·do Ama2lonrus 
e vem hoje dizer que €1S>te acór.dã!o nã,o póde de1xar de s er r·espeitado, e que 
deve s•er concedid·a a ordem de luabeas-co·•wtus para um Deputado estrudoa.l, que 
goza ·das mesmas .immun1d·wdes. 

O orador que conco.rreu com ·o seu " oto para que se concedess e ao re.presen-
tante do :Estado d·o •Amazonas a ordem de habeas-co?·pus se •acha impossiJbiHtado 
de dar um voto nega.nd.o ao representamte estadoal ;da Bahia a ordem d·e hCbbeM-
co?'puJs, a elle, que vem, sob os m·esmos lf·undamentos, ll'ecla·mal-·a deste 'l'liburnal . 

Por isso vota de accõ1rdo com 0 Hlustre Sr. Ministro cr-ela·tor. 

Ü ISR. MENISTRO AMARO CAVALCANTI (1J6Vc! O?'Clem) - dec.lara-se impedildo 
de votar. !Fez parte de um Governo q·ue mandou ·deter Dep·utados e Senadores 
federaes, e, como Mi•nistro da J ·u.stiça, t eve de sus-tentar o acto d.o Triburnal, ju-
~isprudencia que consagra a l±á,s do·utr.irna combatida :p·or. ~mer.itos constit·udo-
nalista!sl . 

üra, se a s imrruu.nidrudes constituem um rp.rLvilegio, ·q.ue em vl:rtude da f ·un-
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cção litga-s·e ao indi:viduo qtle a €x>erce, por parecer ·extensiv:- ou amaloglco não 
é d a!do l!IO !Lnterp-rete e .a;<pplicador da Ooo-stitu i<;Jão estendel~as a IPe:~sOa e c aJ&Os 
nella não previstos. 

E' :po_r ·esoo motivo jul.'ldico, Sr. P11'€1Silidente, que n ego o Jw,.beasrcorpus; a 
Co·nstitulção Fedentl nã.o se' reú'er.e ·eXI!lressamente a immu;nilida,des de Dep•utados 
Esta doaes, m as excJousdvrumente a imm·unidades dos ·mem-bros dO C{lngxesso· F ede.ral, 
e na oopecie ·não é permittido aQ Jui:u inter<pxetação extens iva. 

Encerrada a d•iscussão, na ·qual tomaram .prurte todos os .Srs. Mi<nis tros, o · 
Sr. J:lresiden.te [Jro'Clama o se.,o-ulnte .resu•ltado: ·o J)edidQ là!e ·haJb'li{])S\-oorpu-s fo i con-
cedido pelos vot os dos !Sl'S. Minis-tros Manoel Muo-tin.ho, Sebas-tião de D:.iacerda, 
Enéas Galvão, Ca.nuto Sa.raiva , Guimarães Natal, Oli•ved.ra &1belro e An-dré Ca. 
va:lcanti; o Br. :Minist ro P ·ecLro 'MibieHi n-egava o .pedido e o S.r. Minl•s tro Ama-
ro Oava.Jcanti decJ.a.rou-se impe:dJido. 

ACOORD/ÃO 

O Depwtailo E Js·tadoc•l, wesmo ,na v>igervota ·dia s-Uio, 11iio p6de 
-ser preso sem prévf<a Ho.ença; d:o rest~J!eotivo C.ang're8-8100 exigida 
p eZa ooniJ1!iTturilçéüo estadoaJl, wm!a viez qule o esrfado d e sitio ap>eoo-s 
stbSp ende as gaa1anti as cowsrt itw ;iionalcs. mas não as im•MmidaCCes 
pall"lan~an,taa·e& f e'ite?1a&S, as q'Wa\es sã:o, mn ttl.ldo, equi;pCLraveis "ás 
estadoaes~. co~~to•~ne ju;J'iJs1irnbdmvC!i.a assJea~te. 

A p;ri-são et feottwda se•n a alltulida licen ÇICl•, d'á lo l!a-1· ao «ha.-
berLs-co•1P'u181», nã:o o•biBitM~te o tLVs>posto no art. 16,§ 2°, l ett•ra b, 
do Reg·imim~'l'o do 1't•ibwnal. 

N. 3 :51 3 A ( •) !Vist os, e'qJostos e d iscutidos est es actos de •habea-s- col'ptts, o ri. 
ginll!ri•am<'nte •re que rido em s eu faV'or :pelo 10 T emente do Exer.ci.to João P.-o.copio 
Carneiro da .Fomtoura, sob a a.Uegaçã.o d.e -ql\l·e, sendQ ellle Deputado ·ao Oongresso 
do Estado da B ahia, com a ssento n a -r~l)ectiva •Ca•mar·a, e, acha.ndo-se nesta Ca. 
pita;!, fõra, não obstante, pr.els•o no d ia 4 d.e Mlllrço ultimo e r ecolhido ao Esta:do-
Ma1or da lfontaleza ·de rS. Joiio de:pois de decreta·do o est ad·o de sitio para o Dis-
tricto Feder.a l, ora pror-ogado, '!lO q-ue suppõe o impetramtte, pe.lo facto de •haver 
elle tomado parte na recen te r eunião do 'CI·Uib M•i!Lit aT, d.e que é memhro, visto 
como .a;s ord.ens do •dia. d.o E'xercrto ne nhuma m en:ção fazem d.e sua cui•Pa quando, 
é certo que o padente não pocLia s er .preso sem prévia Hcençà da -respectiva. 
Cama ra, ea:.v ·i do art 14 da ConsUt uição 'Bahia.n a, m esmo na v-igen cia dO estado 
d.e s it io, •porque este não s uspende a.s .immunid ades p a.rlamenta:res federaes ás 
qua>es são, e.m tud·o, equipara<Veis as ·esta:cLurues, -conrfo,rme do•utrirn;a. fi'rmtada pela 
j.lhl'is:prud·encia deste Triib.u-n a.l, p elo qu.e, sendo iL!egal sua Prl'isãlo, vinha, soccor-
rendo-se do .. emedio constitucional d o IL!<Vbea;srco•wws, peidk ·a •reintegração de &2ui3 
d:ir·eitos, accrescenta~do .que deixaJVa doe dooumentar a <petiÇão pela iffiiPOSsibUidade 
abso.I-uta. d e m eios ali~s d esnecessarios, po.r serem '(]oo dom.i:n.io -publ>ioo os factos 
relatado\9 ; 

Isto posto, ~. 

R esülvido, ·p,reJi.mina rmente, co.nJh ecer...s~ do :peMdo não o.bstante estai!' -a .pe-
tição de-stituida de document os, ·e ·iniLepe:nJdente de qualquer informação offi· 
cia l, d esde q ue os fa ctos rullegados eram de noto.rieda·de IPU'b!lica, e o- que é no-
torio n ão ·crurece d e pmva; não obstante, tambem o disposto no a:rt. 1-6, § 2o, 
Lettra b · do .RJegime.nto dü T-rdibunal, .porque a p rjsão ·de que se trata nãro é at-
tim.gida pelo estado de s i-tio ; 

Conlsõ dera.ndo 1que o estado d,e sitio, auto.rizn:do pelo a,rt. 80· da ·Constituição 
F ed€1ra.l, apenas suspende as .garant ias consütUJCi•onrues, cm11forme é ex.presso no 

( *) · Pulbl1cado •no <«ID·iario O!'ficial». 



- 68'5-

respecti:vo terto, e como · taes se r.eputam as que protegem os direitos individuaes, 
na lição ·de to·<ios os oonstitucion9,lils•tl!ls ; 

üonsideramdo, 'portanto, ·que o estado de .sitio não attinge a:s .p:rerogativas 
inher-ent es ao exercício dos ·poderes políticos por utilidad e pulb.flca, e, con.sequen-
temente, não suspende as immuni:dade.s parlamentares .que .ass•i·stem .aos rep·resen-. 
ta:ntes ·da n açã o, segundo já foi decidido por es1Je T·l'i•bun al no acórdão n. 1 ·. 07'3 
(3 •) d e 16 de Agosto ·de 1-8·9•8 ; 

Cons·ide.rando que ás iomrnunida;de.s federaes sãoo equ·ipa:rave>s, para todos os 
~.ffeitos, as es·ta:doaes, a:s quaes d evem p·revalecer em todo 0 territorio n acion a l 
cowfomne a doutl'ina ifil'mada, ·entre outros •ar.estO'SJ, ,pelo a;()órdão deste T rilbll!Ilal, 
n. 208, de 6 de o .utubr.o de 1900; 

•Considerando que essa ·doutrina tarnbem 7~gora na administração m!•l1ta,r . 
pols •a r esolução d,a conSIU·lta de 6 de Janei,ro de 189•9, a que se refere 0 aviso dü 
Min!-sterio dJa Guer•ra de 12 do mesmo mez, det ermina que não podem exercer 
ca·r.gos no Minister·io da Gluerra ou da •Marin1ha, em·q.uanto e\StWerem investidos 
de seu mandato legisla tivo, os Deputados ou tSenador·es f edera:es· ·OU estadoaes 
que forem m.i.litar.es, po.r isso que ficam no g-oso de imm·unidades ·desde q"OO ·r.e-
ceb·em ddplomas até nova eleição, equ~pa.r.ando -se, asSim , as ·immunid a:des federaes 
e ~e.-cstad·oa es ; 

1Consi,d€Jl'ando, á vtsta d o exposto, que o Jpa;()i,en te, sendo memlbro do ·Congresso 
Estllldowl da Bahia e achando-se Tev.estido de .vmmuni<lades confer[das ;pelo art. 14 
da Gonstitu[ção d aqueW/e .Estrudo:-não· .p-o·dia ser .preso sem form a'Joi.da de mesmo na 
vigencra do estado de .s-itio, por não suspender este a im.mumdade pa.r.l'amentar, 
pelo que s·ua prisã.o impor.ta constrangimento i.U egal e é susceptive l <l'o rem.adi o 
constitucional do hwb ectJs -oo•·vu.s·; 

A,ccordam com-ceder a ordem impetvada .para mandar que o paciente s·eja ;in:J. -

mediatamente p01Sto .em liberdade . Custal51, ex-causa. 
S'up•remo Trilbun.al Fed eral, 4 de <1\Jb.ril de 1914. - H. do Espir'Lto Scvnto P . -

iM. IMwrtmho, •r e.Jat or. ~ aan<Uto S.a?'ClJÍVa. '----' Al?td?'é Ca1Jiroloanti.. - Oliroevra RitL 
bei.?'O. - .Redro !Mii.bie/.li, v encido .pelos motivos eXJPO~os em sessão . - Sebastião 
de Lacerda. - Enéas Gia/Não. - G. NiatJ.aL 

"HABEA:S-CORPU'S" N. 3.556 

IMPETRANTE - O ·Senador Ruy Ba;rfbosa. 
PACIENTE - Jos·é Eduardo de Macedo Soa:r.es. 

O •SR. 'MINISTRO IPIEIDRo DEssA (.?·elator) - d'az a exposi·ção do caso, . lendo a 

·«Senh·ores Minis tros do :Supremo 'Drilbunrul F ederal : 
'Ru·y B .aJl"bosa, firm rudo no direito ·q.ue .lhe ·aJSsegU'ra o ·Cod·. do P:rocesso Cri-

m·lnal, .a;rt. 34 0, o d·ecreto n. 848, de 11 d·e Outu b.ro de 1-89 0, a.rt. 45, e a Cion sti-
tuição da .Republioa .a,!t . 7.2 , paragrap.ho 22, vem r equerer a VV. EExs. hwbeas-
CO?'P1os a favor d-o cidadão ·J'osé Eduardo :Macedo Soares, di recto.r do Impa?'cút!, 
contm a coacçã-o .em que illegalmente <S e acha, •e a vioJ..encia qu e s•offre ;por 11.1m 
abuso •de ·pod-er, com a .p,risão ioncommunicaNel, a que esta. &ulbmettido. 

Inclui,do entre !lB primei>ras victi-mas do esta do actua.J de sitiiJ, o paciente 
curtiu d·urante cio:Jcoenta e s eis ·dias a prisão, 1Que ·o Pr.esid.ente ·d•a R epublica !!he 
hourv·e ·p!or bem im·pôT, sem .que. jliimais !1he desseom a s~·ber, por qua J.q.uer modo, 

(*) IDa .cQReviet:a rdo Slwpre.mo T.ribu<nl!ll», A:gosto, 1·9'1•4. 

,. 



~ue culipa~ estava e:s.piando, e que actos seus •pagava com a coacçiLo de sua li-
berdade . 

.Noun·ca o s ujeitaram ao menor interrogrutorio. ·A nenhlllUJ8. busca se Jlll'OCedeu 
em .sua casa, ou na sua ofi'lcina . A seu cr-espeito não \houve testemunha n enbu-
ana que depuzesse cousa d•e qualquer va.lor; pois, €1l!Jb(}I\8. o relatorio on-de um 
delegado policial resum-e o inculcado inqu.erit o, cujos depoimwtos o !Governo so-
negou ao Cong.re.sso Naci-onal, decline, entre maree>h~. gen(')rae\S, senadores e 
deputados fedeea~, calumniosa e tor,pe.mente indi.gi-tados com-o <<con sph·adores e 
desordeiros», o nome de 'lliiil «'Macedo !Soa-res», cuja ide ntita-de não se deu 
ao tra:baJlho de cprecisM", entre ta.ntos que assim se nomeiam, o certo é que, ju~

tamente quando ~>e •encerrou esse pl'ocesso poJ.icial, enviara m a sua summa, nua 
de provas e documentos ao corpo legislativo teve o paciente ordem de !iOltura, 
voltando â. libet•dade, como della tinha sa:hldo, .sem o menor acto, escl'ipto ou 
verbal, <las autori-dade, que lhe d•é~if a ver por que o .prenderam, ou soltaram . 

Desde que, pois, o r estituiam · â. liberda~de , sem eontra eHe in staurar pro-
cesso nem formular denuncia, claro está, qu e n ada em seu d esabone apuraTam, 
capruz ·de sei'Vil' d-e brus·e a •uma a.rg>uição em juizo; e, .se o sobtruram, podendç con-
tinuar a det-el-o, como até então o d-etinham, anbit11ariamente, obvio é que, pro-
cedend-o asgim, confessavam não haver :rn!liis nenhum dos imvoc8idos interesses 
da ordem publica e da segurança .g'eNl'l, que lhe exig>isse a prisiLo, ou a pu.de.sse 
cobrir co,m qualquer apparenci-a de bom senso e decõro. 

Ora á ,situação que deste modo se estabeleceu -com a reit1tegração do pa-
ciente na sua J.ibet'dade, mud-a sobreveio. !Mas, sem que ·nes te -ambi ente de cal-
maria põdre corresse o menor sobro·, ou se ou;visse o menor rum-or de novidade, 
um lbeJ.J>o d•ia se rep•rod,uz, .nas officinas d' O Imp.aratal, a .scena de 1\IIarço . Doi;; 
agentes po.lioiaes 'a:li ·entrwm, sem JJ81ter, netm s·e wnn1undar, pelos r uTIJdos, como 
em sua casa, intin1a.m o paciente a que os siga, não lhe d1izerud•o para ·onde, c .. 
condU.Zindo-o, 'em silenci-o, 'á Brig!llda IPolkial, ali• o- -deboa~n. •com o anesmo mys-
t erio com que o J.evar-an1, não lhe dando o sruber po.r que, ou para que l·he se-
questr-avam a liberd-ad•e . 

~~o one.smo tempo, tod•as as p.recauçõe.s toma a politctia p•ara que . 'SOb're 'esse 
acto do govei'!lO se g .ua;rde o maior scg,redo. Tendo a à·irecção do Jorna I !llfüxa.-
do á sua porta um boletim, onde annu-nciava ao vublico .a prisão do seu dôrector, 
c terceiro de!ega.do, por nome Amtonio de Freitas, o ma.nda ret>rar, adverti-rudo, 
com ameaça, 'aos -empre.gatdos do 'balcão, que «seria cpl'udente niLo insistirem em 
,contra ria r as O?'dens». Estas , categoricas -e 1nion.a:zes, t am•bcm lllão -consentem que 
O Impanc-ial d•ivulgue, em duas simp'les linhas, a noticia do successo ; e a censura, 
estendendo-se ·a todas as outras fol-has da cidade, ,a todas intimou sig:iUo rigo-
roso acerca do ruttentado, t:~ue se ruca:bava de consumar, inesperruda e clan•desti-
n amen:te. 

Só uma cia,cumstancia bastava para termos completo o t•eg.i,rnen t enebroso 
da ca•rceragean na tão lfalla-da execrada inquisição ; era segregar-se inteira-
mente a v·ictima de qualquer co=unicação com o mundo exterio1·. Diante de tão 
pouco os torturwd·ores republicanos· não podiam vooH!ar. O director d' O Impa,·cia~ 
f icou reduz.ido a incommunioa!bilidrude absoluta . 

·ID'· contra este regimen, •Srs. Ministl'os, q-u e o peticionaria se soccorre á 
vossa a-utoridade, estl'il>ado nos textos da Constituição em vi·gor. 

\Nos tratados onde os mestres do >dir.eito americano estabelecem as regras 
<la interpretação constituciona-l, assim, comô na:quelles on:de os ex;positores da 
sciencia de todos os paizes cultos formuJ•am as. II!Ormas g-eraes da ·her·meneutica. 
pnindpio corrente lé ·que a s leis derogatorias do ·direito comm,u:m, e, e.m especial, 
as restrictivas da liberdade, se hão de interpretar estrictamente, de sorte que a 
sua acção não se estenda abso!utamen•te a lém >dDs limites precisos, onde o Jegis-
ladur as houver en~rrado. (BT.<IDks Oonstrwction amd I ntet'P1'6tation o f Laws, 
pa.g . 293, 300. Theod. Sedgwek : I nterv1·etation amd Oonsrt1·uction of StarttctO!T'!/ 
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and Constill:tót1mval La!w. 2.v <Jd., pag,s . . 216·6 e '2•67. F<r<. Llvebm·: Legal a.1!Kl Politi-
cal Herm1meuNcs, pags. 128 e 137. Degni: L'interpretaz·Cone de!le l egge, 2." 
ed ., .pag . . as. <Galcl0i11CJIS Irntep,reta.gi'orve dlllle le.QJgo, .prug . . 200•) . 

Ora o estado -d-e s itio -é a m aior i.las derog;ações que se conhecem ao direito 
cc-mmum, no reghmen .constituctona'l; e men'huma ~nstituição co-rutrav.êm ;tão directa. 
e perigosamente á ltberda-d·e, como a que despe ·a <Jsta de quasi todas as suas 
garantias, . entN>gando-a, €m tamanha escala , á discri'!)ção do poder executivo. 
o melho-r dos exvoSii!tm,es do. nosso direi·to constitucional, -o S.r . João Barbal-ho, 
0 cons idera ·como ·«O maior d·os vexames para os povos», e Ih€ ·chama «o holo-
causto ·da li-berdade !ind-ividual». (IGbm.mentcwios, pag. 119.) Isto pm·a nos limi-
tarmos, !Jlqui, á l)r-ata de ·casa, e nos não determos em ouvir os Laboulayes, os 
&wiS·on.s, os 'LMtal'ri•as, os Eliizaldes, -os AJ.sonas, os Sarmientos, os Qui.ntanas, 
os Alveares, -os Lrigoy-ens, os ~tradas, os IBa•rr·a.q-ueros, ' e quantos, nos paizes fla -
gelados po·r -essa ins-tituição, ·a têm estudad:o e -critticado, •sem preconceitos, com 
verdwdeira surperiorid·adB. 

•Send-o, pois, ehla uma cr·eação tão asper-am€llte -contradictoria com o espi-
rtto .de um regtmen •de liber-da;d-e, ·coostituindo um pa.ren"thesis de :t;o•rça e a,I'b:itrdo 
pessoal num ·systema de a utor-idadB JimHada ·a .funcções· rigorosamente -definqdas, 
repres-entando em sum:ma, num gDvEnmo de leis, a suspensão da lei fundamental 
~m alg-umas d-a~ .suas m-ais altas .garantias, não se d·eve, nã:o se -póde en.tend·er, 
nos textos que a consagram, fmm-ulam e ·rupplioam, senão restri.cta•mente, segun-
do o criterio do ocU/osa rest'I'Ífrl,genda, •Severamente op.posto a todas ms tentativa.s 
de ampHaçã-o drus suas f.a,cu!da,des exeepc•ionaes . 

Ora, a linguagem da C'onstituição, no art. 80, paragraphos lo e 2°, assento 
da ma;teria, ao •mesmo v·asso que •as ·outorga ao IP:resid•ente da fRep,ubltca, lh'as 
limita num circulo de ferro; pois, Bs•tatuindo que, sB o Congresso Nacional não 
se a,char reunido, •exerc-erá a attribuição de declara;r o Bstado d-e sitio o Poder 
Executi'vo, pa;ra .Jogo accrescenta : 

~<< Este, porém, durantB o es•tado de sitio, 'restringir-se-iha, nas medi-das de -re· 
pressão contra •a-s •pesso·a.s, a imrpor: 

1. o - A detençã.o e1n lo:[Ja-1" não c~estina.~~o a.os 1·éos cl!e crimes com-
nlu1V.S!. 

2. o - •O destm·o pa . .-a o1utt·os sit·1los •do te1wit01' i-o naaio?hal. » 

Tud-o, portanto, o que não •CO•uber rigorosamente :no ter.reno d-estas duas clau-
sulas, tudo o que, por qual•quer mod-o e em •qua,lquer extensão,. em,bora minima, 
a!!! e:xJceder, será .con.stituciona1mente :in admissível. aTadas as medidas de o·B-
pres,são que consistir-em •nou<t:ra •causa» , 'd izia eb 189·2,_ ·na •Gamaa-a dos Depu-
tados, o .Sr. E-pitado IPes·soa, •«são medtdas inconstitucionaes: não pod·e<n ser 
n.pprovad•as pelo Congresso». (Do'Cwmentos pOil"lOilnenta.-es. v oi. I, pag. 20•6.) • 

J.l![as, se mão podem ser a-pp,rov·a-dos pelo Congresso, .com m-aioria d:e razão 
<> nii.o podem ser pel·o·s tribunaes; visto como, ao passo qu€ as camaras legisla-
tivas, em ~caso,s ta·es, julgam politi.camente, segund·o o cr·i.t·erio da occ-asião, d·a 
pr.uden.cia e <'ia utili-d·ade, os mag.is•tr.adrns sentenceia;m consoante a lei, o di.rclto e 
a justiça. 

'I'axan-do, pm'êm, BS·ses do·is generos d:e repr.essãiY, ()'lido uso faculta ao Poder 
Executivo d-urante o <Jstado de siti-o, a Constituição, no ·art. 80·, paragraphos 1. 0 

e 2. 0 , .se enu:ncia e.m termos, ond-e so-bresahe -o .p•r-opos'ito de >i.mprtmli!r a ambas 
essas medtd&s uma ex·pressão meramente poli'i:ica, -atalhando qualquer confusão, 
qualquer aHi>rüd·aJde, qualq-uer associação de id>êas .com ·as medidas parallel'a.s de 
~epressão d:o d-i-reito commum. 

O d<Jster.ro não transpõe as Mi-as do territorio nacionaJ, e tem vor objecto, 
unicamente, reano.ver de 11ns <par.a outr-os· •siti•o,s seus, d·a ·zona ag.i-tada para as 
tr-anquil!as, o individ-uo suspeito aO'S maontooedoã·es da ovdem pertul'bada. 
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rQurunto á oultra medida, •a1.rud•a mais se esmera a 1Cons1ii<tuição da Repub!ica 
em que não revista condições a.ffli·ctivas, nem assuma caracter humilhante para 
o i:ndiv~duo, sobre quem 1·ecahir; para que não aop.resente feições de penalidade, 
nem lhe dmpenha a ene a ta.c·ha de {)r.imtnoso ; pana que tão só-mente lhe emba:rgue 
a locomoção, e se r·ed·uza a uma :providencia de seg.UJran<]a ; para que, d·a libm·da-
de, wpenas lhe tire a de collaborar na d·esOI'd·em, e _outros direitos não lhe cercei~ 
escusadamente. 

,oom esse Intuito é que a IC'on•stiJbuição !Bra-sileira, no amt. 80, paragrapho 2•, 
cla.usula 1", detenmina que essa meiN.da se e:xce<eute •«•em Jogares não des.tinwdos 
aos réos de crimes communs», e ·evtta desig·nal-a com o nome de prisã;o, quali-
fi,cando-a como .simplesmente detenção n estes termos: ,«Dertençã,o. em Jogar não 
desi:i.nado aos 1~os de crimes comanul!ls» . 

N<1s lei-s do processo •criminal p1·eso ê o irudivi-éLuo, que se encontrou com-
mettend'O um crJme, e contra quem se está formando c uLpa, reun•ida para is.so a 
<pro.va bastante, o pronunciado, o com:lemnado . 

O indivi-d;uo, que fôr enc ontrado corom~tendo algum delicto, ou seguido 
pelo clamor pu·M~co, depo·is de o· haver perpetnado, 'Poderá ser preso, diz o Codigo 
do Proc., no art . 131, pelos ofJ'iciaes de j•ustiça ou por qurulquer pessoa do povo. 
«iLogo que o C1'iminoso, P•1·eso em flagrante, .fôr á presença do juiz», re~ essa 
mesma lei, nos arts . 1312 e 133, será posto em custodia, depois de interrogado, 
lav•r!Lndo-se termo do a•cto com o condu·ctol· e as testemunhas . 

10 art . 142 S·e refer e a-o l«'d'elinqtmmte pr.eso· ou afianÇ)ald011 . O art. 1<6:5 ·enume-
ra como o .ter{)eiro, d<entre o.s quatro effeit'Os da .pronuncia, o ser o p-ronuncfado 
«p1'ew, ou conservado na p1··i.são, ernqua.nto não prestar fia·nça», nos ·casos que 
a admittam. O art. 1 7•5 esta.belece 'Poderem «ser tn·eso's• sem culpa formada os 
indio,ados em crimes\>> , nos quaes Olã'O tenha Jogar a fi&nça. O ar.t. 17•6 institue 
que, •«para ser legiti.ma a ordem de pr·isão», necessa-rio s erá entre outr.os requi-
sitos, «que declare o crime». E assim por deante, em toda a legislação do proces-
so criminal . 

IDe sorte que a p?·i.sãio corresponde, essencial e !invariavelmente, •no dkeito 
processual, á irUa 'do m·;mw, e resulta, necessariamente, ·da f-Iagranci·a no delicto, 
do ma.nd·ado jud.icial expedido na formação '<la cul·pa, da pronuncffi, ou da con-
demnação final . Só se admitte em execução .desta, ou •como garantia contra a 
evasão do ·Criminoso no curso do processo. 

N-o · Codigo P.ena·l, egu·laanente, to,d·os os texto.s ,f.irmam a mesma correspon-
denoia , a mesma l·igação, a mesma <nseparabil.idade en!Jre a pr'isão e a delinqtwn-
cia. Uma decorre forçosamente da ·out.ra. A p"T'isão é a sancção, a rep.ressão, a 
ex~piação rlo or·iffn.e, commettido. 

LndiviéLu.a.'ll:do, no art. 43. •«·as penas», que ~J.'dJmitte contra a liberdade, o Co-
digo Pena.! enumera: 

a pr-isã<o •cellula•r ; 
a reclu.sã~ ; 
a pr-wao com traba:lho ; 
a pni.são discipl·inar. 

«A pena de pr-isão cellular será cumprida em esta.belecimento especial, com 
;solrumento celol'U}&r» (art. 45) . «A prma. de 1·eo1tu•sã<o será cumpnida em forta-
lez·as, praças ·de guer.ra, ou estabelecimentos militares» (art. 47). <nA p ena de 
tmisÕJO com trabalho será cumprida em penitenciarias agl'icolas, par.a esse fim 
destinadas, ou em presidli·os· mil-itares» (art. 48). ~<<A pen.a .de p1'isão discLplinar 
será cumprida ·em estalbelecimento.s i:ndusúr.iaes es•peciaes, onde serão •r·eC·ol-hddos 
os menores» (art. 49) . 

A pri:sái:J, pois, ou a l!'eclusão, em qualquer <l·a•s eua.s anoda11itlades, suppõe, 
·imprescindivelmente, -o crime, ou del~cto. E ' , em todo e qualquer cas(}, uma pe· 
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nalidade, um -castigo, um correctivo exviatorio, que só ao crim·inoso, ao delinr 
qu~nte ou ao proce~sado •pôde alc:mçar. · 

.01·a, o individuo que a acção discrecionaria ·do governo envolveu nas ma-
lh<1!S das suas providencias repressivas , e por €!las se vê tolhido na sua Hberdade, 
~t!i. em condições absolutamente diveras. !Nenhuma autoridade .iudiciaria co-
nheceu .das imputações, que se lhe assacam ; nenhuma o jul.gou do mal, que se 
lhe incr·epa; 01enhuma e p.nonundou em delicto a;lgum, ou a purou contra elle pro-
va !ndtcativa eui qua.lquer transgressão penal. E' tão s6m·ent<J, um suspeito â. po-
licia, ·ao governo, ao poder execurt:ivo, poder, 'POr sua vez, parcial, envolvido na 
luta .política e, como tal, e~sencialmente suspeito . 

A IO'onstituiç;ão, portaonto, embora lhe confiasse a acção repressiva, a acção 
tutelar da ordem 'PUblica, até onde taa acção não podia ser senão delle, não o 
poderia, comtudo, revestir d·e autoridade judiciaria, para que a·s suas argu1çoes 
()(Juivalessem a sentença, constituiss·em os accusados na situação de criminosos, 
condem·nados, pronunciados, OU processados . 10 poder, 'POiS, que uhe deu, !Para 
medidas meramente policiaes contra a liberdade individual, não se havia de as-
similar ao que exerce o magistrado, quando contra o l'éo estende a mã'o s evera 
da justiça . 

IE' o poder, certamente, de .appreh eniler, empecer e reter. Mas·, como não 
cabe sobre delinqucntes, como se traduz apenas em netos politicos, como, portan-
to, não se resolve na imposição de ·penas a 1niva.ção da liberdade, ]que in:filige, 
não se confunde com a prlsã:.o . Apenas tem com esta a analogia material de pri-
var da liberdade. !Mas, não acarreta os seus effeitos jurídicos, e a <Oonstituição 
determina que nem se executará nos lagares onde se eJ<ecutar a prisão, nem se 
classificaiiâ., technicamente, com eGte nome. ·Não é twMão, estatue a nossa lei 
fundamentaa, no art. 80, § 2", clausula 1•: -é mléra àete-nção». 

IOra, elegendo este vocabulo, a Constituição não o podia ter feito senão 
mui de industria, :para com elle discriminar uma situa~;;ã·o juridica 'diStincta da 
que se indica sob o nomll. -de prisão. 

IToda a vez, com effeito, que desta se occupa, nos casos em que ella, juridi-
camente, pôde ter lagar, ê sempre do nome de !Prisão q ue o texto constitucional 
se u tiliza. 

Assim, n'o art. 712·, § 1•3, onde estatúe ·que «lá excepçito •de flagrante delicto, 
a p·r·isii'o não poderlá executar-se senão depois da pronuncia do indiciado, sal-
vos os casos determinados em lei, e mediante ordem escripta da autoridade com-
petente . » 

Assim, outra vez, no pàra.graph o su'bs~quente do mesmo arti·go, onde esta-
belece que: 

•<minguem poder'á ser conservado em Jpn.sao sem culpa formada, salvas 
as exce.pç;ões es,pecificadas na lei, nem levado á prisão, ou .ne1la detido, 
·se prestar fiança idonea, nos casos em .que a lei o admittir. » 

Assim, ainda, no dito artigo, paragrapho 16, onde prescreve que: 

«aos accusaclos se assegurar1á na lei a mais plena defeza, com todos 
·os recursos e meios essenciaes a ella, desde a .nota de culpa, entregue 
em 24 horas ao p7·eso e assignada pela autoridade competente com o nome 
do accusador e das testemunhas.» 

Assim, emfim, no art. 20, onde institue que: 

«Os deputados e os senadores, desde q ue tiverem recebido diploma, at<ê 
Jâ. nova eleiç:ão, não !POderão ser p1·esos, nem processados criminalmente, 
sem pvêvia licença de s ua Cama ra, salvo caso de f lag1·ante em ar1nne in-
Gf-ianÇ(l!Vel . » 
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.Sempre o nome dv p1·eso e o de pr•wao em .tod·tJS esses casos, porque, em 

todos elles, se aJ>lude ao crime, ao logar onde se recolhe o criminoso, aos actos 
da sua captura e julgamento, á fla.grancia em crime, 1á formaç.ão \ia culpa, á 
nvta de culpa, lá fianç.a, á pronuncia, ao proces·so criminal. 

Mas desde .que se não trate de accus!l!ções entt•egues lá ·averiguiç~o da jus-
tiça, de providencias de origem judicial, ou sujeitas ,á inspecção dos tribunaes 
judiciarios, a ,phraseologia constitucional muda, com a substancia d!!S suas dis-
posições. O arresto pessoal perde o nome dle prisão, que Unh a em todas as hy-
potheses anteriores, para receber outro, que ind~que haver cessado,' para o in-
•ilividuo, a sua •liberdade normal de locomoção . Prohibe-se que seja alvjado em 
logares destinados aos delinquentes, aos criminosos, aos t•éos, isto é, 1q,ue seja 
mettidv em p1•isõe.~, e não se consente que tenha o caracter de 11r·isã.o o estado a 
•que houver de ser reduzido. A autoridade o ,põe em recato, o retira de· seu 
meio de acção livre, o · tem seguro, o immobtliza, o tolhe de se locomover. E' a 
cletcnção, assim mui Q.e intento appellidada no texto constitucional. 

·A isso na•da ser•á licito addicionar, que peior•e , encrueça, aggrave as con·-
dições taxadas na lingua.gem cautelosamente discriminativa do art. SO, nada 
que accrescente á condi\lão alli as·signada ão individuo qual'quer soffrimento, 
qualquer amargura, lq~a1quer humilhação, que imprima ao seu estado um traço 
penal de qual•quer natureza, que .]he desfal.que a liberdade em qualquer de seus 
direitos, além do que a detenção lhe tirou, .Pondo-o em custo:dia, privando-o da 
locomoção exterior. 

·A detenção retira o detido político de sua casa, corta-lhe os movimentos, 
aposenta-o em logar suj eitv á vigia directa dos agentes polidaes, redul-o a uma 
situação, em ·que lhe não seja dado praticar um acto occulto lá autoridade. Nada 
.mais . Tudo o ~que dahi exorbitar, numa linha que seja, in quina da illegitimidade, 
abuso e crime a medid·a repressiva. 

Ora, tal é justamente o .que se estiá fazendo com v paciente. Oonduzido á 
Br1gada Policial pelos executores da prisão, ao IDr. Leonidas de 'Rez·ende, .Secretario 
d ' O Impa1·oi·al, •que acompanhou o seu director atJé ao quartel <dos Barbonos, 
declarou o delegado IDiniz, famoso a utor do estupendo re1ato·rio €nviadio ao 
Congresso Nacional para ;>terno documento da immoralidade e incompetencia 'lia 
policia actual, que o iSr. Macedo Soares ·«estava incommunicavel». Tal, com effeito, 
a orderp transmittida por essa autoridade, com insistencia, a-o [General Pessõa, 
q ue jlá a recebera pelo telephone. 

A ·execu.çlã·o t em observado lá risca essas instrucções. O preso es'IJá i:ncom-
municavel até ,para o seu criado de quarto, que alli esteve, mas nã-o lhe con-
seguia fallar . O mesmo succedeu ao commandante >José 'Costallat, seu cunhado. 
O Sr. ;Macedo 'S'oares estJá, como se fosse o mais 'perigoso dos presos, um 
facínora, um bandido, um aventureiro, um criminoso r€11apso, um capitão de 
salteadores, um chefe da Mão Negra, com uma guarda iá porta, •de armas em-
ba.ladas. 

lObrigados a cumprir essas instrucgões ferrenhas em todo o seu rigor, em 
todo o seu ridículo e em toda a sua espidez, :as autorida,des militares da policia, 
constrangidas, e sem meios de attenuarem o caracter irritante de taes medidas, 
obedecem lás vontade peremptorias do Chefe de !Policia, do !Ministro da uus· 
tiça, -do Marechal 'Presidente, ·de toda a herarchia de mandões crueis empenha· 
dos nesta perseguição deslavada e clamorosa. A incommunicabilidade em que se 
acha o ,paciente é absoluta. · 

!Ora, incommunioabi~11dade quer clizer prisão .ag.gra va.da. A incommunicabill-
dade é o 1q,ue caracter~za a prisão cellular, <definida no supracitado art. 4,5 do 
Godigo Penar, onde se determina que «a prisão celluQar se11á cumprida com isO· 
lamento». 

Verdadeiro isolamento •é o a que se acha condemnado o d!rector d'IO Im· 
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parcial, <desde que ninguem .pôde ter com elle contacto senão os seus detentores, 
os chefe6, guardas e agentes da prisão, onde o confinaram. 

Ora, uma tal situa.gã.o inverte o nosso direito co,nsÚtucional. Ao passo que 
este não a'<lmitte que tenha, sequer, o caracter e nem mesmo o nome de ;prisão, 
a interdicçãio parcial da liberdade, comminada, no estado de sitio, aos suspeitos 
;políticos, oo actos do Governo actual impõem ao ISir. Macedo S'Oares a prisão 
aggrava:da com a incommunica'bilidade, isto lê, a prisão com a característica 
dominante da prisão cellular, da mais· rigorosa especie de prisão, que o a rt. 4!>9 
do nosso \Cooigo Penal, na fa1ta d e penitenciaria, emparelha á prisão com tra-
balho, -e, quando convertida em prisão sim.ples, requer para se lhe eguaJar, o 
accrescimo da sexta parte do seu tempo. · 

A .Constitui,ção não quer que o det>do !POlítico soffra, se·quer, o vexame da. 
prisão simples: e o paciente se vê condemnado ·aos da prisão dobrada pela 
incommurticabilidade . A !Constituição não tolena nem que os detidos do es-
taldo de sitio se con;;ider€i'Il pre~os., no senti<do techn>co da pala,vra: e o paciente, 
entretanto, está curtindo, salvo o trabalho obrigatorio, os rigores da prisão cel-
lular. 

[Recuzando-vos a tomar conhecimento da primeira. petição de habeas-corpus, 
que durante a sua ·!Primeira pnsao vos requereu, em seu proprio nome, o Sr. 
MacedQ S'Oares, observastes, na vossa decisão, que, 

·« . . . competente como é esse Tribunal, para juigar das medidas exe-
cutadas ex-vi do estado de sitio e assim tendo feito e decidido em 
diversos casos, os pacientes nada a!Jlegam 
sentido de ·demonstrar que o Presidente 
ta do das suas . faculdades, quwnto á 
tae8 medidas. » 

a esse respeito, a dizer no 
da IRepublica , haja exor].}i-
fórm'a e á extensão de 

Ora, agora é, ·positivamente, d isso q ue se argue, 0 Presidente da IRepublica, 
o seu Ministro, a sua 'Policia: de exorbitarem das suas taculd!aides quanto á fórma 
e á extensão àa8 medidas adaptadas. 

tEssas medidas ultrapassam, na extensão e na fórma, as faculdades constitu-
cionaes do 'Prfsidente. 

IS'e este, a titulo da detenção que o art. i8r0 da !Constituição lhe permitte, 
encerrasse o paciente num estabelecimento destinado aos véos de crimes communs, 
;poder-llhe-J:Jri.e·Ls .recu,sar o !1w.beas-co11p~i-S, 

Se, 'á sombra da mesma auoridade, o \Presidente mandasse metter a ferros 
o Sr. Macedo .Soares, submettel-o a ~ratos, ou castigai-o phy.sicamente, não lhe 
acudirieis com esse remedio tutelar? 

6e, com a invocaçlão do mesmo poder, o IQ,uizessem obrigar ao regimen das 
prisões, e vestir-lhe o uniforme dos presos, não lhe concilderieis . o amparo dessa 
garantia? 

!A situação é analoga: porquanto, mo'lestando o ·paciente com uma restri-
cção, uma privação, uma: 'humilhação, um vexame, que se não comprehende nos 
termos da mrêra detenção, qualificaxJ.a no art. 80, § 2.'0 , clausula 1", da lei con-
stitucional, transpõe .: •«na extensão e na tórma das meiUdas», os limites do arbítrio 
confiado por esse texto ao chefe do Poder !Executivo. 

ro habeas-corpus é, portanto, juridicamente, irrecusavel, ante estas consi-
deraQi)es, além de j.á o ser pelas rque o impetrante &dduziu na segunda parte da 
sua petiÇão de 8 de Maio, em que vos pede venia para insistir, instruinda · com 
elia, nessa parte, esta petiçJã.o, como seu complemento, e exorando, outra vez, 
a vossa attenção e. justiça para a inconstitucionalidade geral das medidas ado-
ptaà as no curso de um estado de sitl:o, que se m antém depois de aberto o <Con-
gre~so, por acto do !Poder !Executivo, com usurpação flagrantissima e affrontosis-
slma da privativa competencia ·constitucional da legisLatura. 
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/Notae, Srs. Ministros, a inconstitucionalidade monstruosa e atl'óz desta si-
tuação. O Poder illlxecut1vo decreta seis mezes de estado de sitio para duran.te 
o período inteiro da sessão legislativa.. Depois, ostentando a inutilidade . e o 
capricho desse acinte da insolencia da força, abre as prisões, restitue lá liberda-
de todos os presos militares e civis. Todas as responsabilidade estão apuradas, 
e não se achou contra ninguem sombra de culpa processavel, nem se ousou apre-
sentar ao Congresso Nacional um só dos depoimentos·, sobre que a policia ar-
mou o s·cenario da sua tfarça del9mora:1iozada. !Mas o estado '<le sitio subsiste. 
O ~Governo o exige. As ·Camaras se dispõem a conceder-lh'o sob a f6rma de 
urna autorização, q ue assignala a deserÇ!Lo e o suicídio do Poder Legislativo. 
De modo que toda a machina do Terror se conserva, ·brac.ejando em vão no espaço, 
atravlés d~ calma geral, sem ach'ar, para jl.ocumento da commoção intestina e do 
perigo imminente da Patria, senlLo um homem, o director d'tO ImpClh"ciaZ, accusadu 
contra quem não apparece uma testemunha designada, de!intquente contra o qual 
não se articula outro crime senão o de haver «luoibriado» os beleguins da censura, 
esta=pando uma critica legal 'ao Ministro da !Marinha e urna ordem do dia de 
um commandante militai', j1â. publlcada, com o assentimento da po.!icia, noutras 
foihas da cidade . Em torno desse homem gira todo o appa:t'ato das medidas de 
excepção. De redor de1le se estabelece o silencio, o segredo, a incommunicabili-
dade. Para o opprimir se conculcam . os textos mais c1aros da oC'onstitul~ . 

E, se o esta<io de sitio durar o semestre, de que os crimes do Governo precizam 
para a sua irres-ponsabilidade, essa nobre victima, espoliada, affligida, torturada, 
teDli. medido com oito mezes de prislLo a~gravada e aspera a odiosa agonia deste 
Governo. 

IN.ão, ISrs. Ministros, a ·Constituição vos não permitte assistir a este e6!Pe-
ctaculo, sem intervirdes com a vossa autoridade, cujo amparo se exorta, supplica e 
obtesta em nome da lei positiva, do <iireito evidente, da justiça innegavel, empe· 
nhados na concessão deste oobeas-corp.us. 

IRia de 3'anelro, 9 de Jun'ho de 19114. - !RuY 'BARBOSA. 

rrerminado o relatorio, pede a palavra ü . Sr. Conselheiro Ruy Barbosa, 
que, em longo discurso, sustenta o pedido ue ~abea,s-corpus de que é impe· 
trante . 

!Em seguida o Sr. Presidente c<>nvida o Sr. !Ministro relator a dar o seu voto. 

Voto do Sr. Ministro Peàtro Les&a 

6 SR. IMJ:NISTRO PEDRo LEss·A (relator) - c<>ncede a ordem impetrada, :pelo 
funda=ento já por S. IEx. adoptado, exposto varias vezes a propoSJi.to <i>J 
habeas-corpus requerido durante o actual estado de sitio. 

IBastava o facto de ter sido decretado o sitio vigente nas vesperas da reunião 
do !Congresso, e para subsistir durante seis mezes, is to é, por mais temp<> do que o 
estatuído pela JConstituiçtão para o funccionamento <lo 'Pod·er Legislativo, para 
inquinar de inconstitucionalidade o ultimo decreto de estado ·de sitio, como de-
monstrou o impetrante. 

!Mas, para •S. !Ex., ·o argumento ca.pitall. ainda continua a ser a transgresSão 
IPel<> Presidente da Republica do preceito constitucional, que só permitte o uso 
desse remedio extremo nos dous unicos casos de guerra internacional e de grave 
commoção intestina. 

Todas as garantias da liberdade individual, exaradas na 'Constitui,;ã.o e nas 
leis secundarias, ficariam completamente nullificadas se ao Chefe da Nação fosse 
licito transformar o m:êro receio da perpetraÇão de crimes politicos, ou de crimes 
communs, em caso constitucional de estado de siti<>. 

[Nen'huma procedencia tem a objecÇão de que ao ICongresso e ao .Presidente 
da !Republica é que compete, ·por força de preceito c<>nstitucional, averiguar se 
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é, ou não OIJportuno·, decretar o estado de sitio, pelo nue, se decretaJda in-
constitucionalmente essa medida, ao :Pod·er Judiciario· nada cumpre fazer. O 
ser da competencia desses d.ous poder·es, a l'!ecretação do .sitio, nã!o quer dizer 
que ao Judiciario seja vedado garantir os · direitos individuaes Violados pela 
adopção inconstituciona-l dessa providencia. [)a exclusiva competencia 'do Con-
gresso é fa'Zer leis ; entretanto, o Supremo Tri'lÍual 'F'nderal tem a faculdade 
de não •applicar as leis inconstitucionaes'; tornando-as inertes. {Da excllusiva 
corripetencia do Executivo 'é nomear e d'emittir funccionarios publicos ; entre--
·tanto, o ·Supremo Tribunal iFederal tem a incontestavel e incontestada attri-
buiç,ã.o ·de' garantir os direitos individuaes offendidos [)Or nomeações e demis-
sões injustas . [)a ·exclusiva competencia do Presidente da B.epublica é nomear 
os desembarg>adores• da Côrte de ~pellação do Districto iFederal ; entretanto, 
se violando as normas legaes que regulam o assumpto, .o Presidente ·da R.epu-
blica nomear desembargador um mascate al'!l;b e, ou o patrão de algum barco 
hollal).dez ancorado neste porto, nuU.o serlá o acto do Executivo, e a. nullidade 
decretada pelo ·Pcrder Judiciario. N esse regimen os actos inconstitucinaes emanados 
do Poder (Legislativo, e os inconstitucionaes e illegaes do \Poder 'Executivo, podem 
e devem ser privados de effeito ·pelo Poder Judiciario. 

[Posto que de natureza política, esse litígio 'é positivamente judicial, desde 
que esteja sujeito a préceitos constitucionaes, ou a leis secundarias .. 

{Nenhum era mais grave do que suppôr que particularmente; neste caso de 
que nos occupamos, se tenha uma questão meramente, exclusivamente politica. 
Como se poderia denominar meramente, exclusivamente político um acto do Pre-
sidente da ·B.epublica, \Que 'é uma evidente e indiscutível transgressão de uma ' normà 
cons.titucionall? 

·•Serlá -possível reconhecer no 'Presi'doente 'da iRepu'blicla o jPO@l·er dJscricio-
nario, o arbítrio que caracteriza os casos. puramente politicoo de decretar o es-
tado de sitio, quando lhe a.praz e ·fóra dos dous unicos casos consti-
tucionaes? 

!Provoca formalmente os· que entendem que este caso é J;Jolítico exclusiva-
mente, e dizem que pela jurisprud·encia da Suprema 'Côrte .Americana n·ão poderia 
nunca ser julgado como S .. Ex. propõe, a citarem um só constitucionalista daquelle 
paiz, que cen'sure a decisão proferida no caso Milligan, em que, -para gilrantir a 
liberdade individu8>1, se declararam inconstitucionaes os actos do Presidente da 
Republica e do Congresso, que 'haviam decretado a suppressão do habeas-c01JP>u8 
e a nomea.çlã.o de commissões militares. 

;Ailém de Willou.g.hby e •de Taylor, já [)elo or·ador ;varias vezeS cttados, mui-
tos outros constituciona-listas e jurisconsultos· americanos doutrinam, apoiados 
na decisão do celebre caso Milligan, ensinando que iá Suprema iCôrte iFederal 
compete julgar casos políticos como esse caso de Milligan, em que aqueJ.le Tri-
bunal cerceou, limitou, annullou parcialmente uma lei • d'o Congresso num de-
creto do Presidente da Republica para o fim de, em obediencia iá Constituição, 
mandar que a suspensãJo ·do habe<w-corp>us e a decretação da lei marcial só vigo-
rassem nos Estados onde havia 'luta. • 

1TAYLOR, Jm··iscll;'ctioln. and P.rocerl~tre oj the 'Bupreme Oourt oj 
the Unitedl .f!•tates, [)ag. 18:2 da ~diç:1Lo de 1:90.5•, escreveu: •«'It :Wae 
said tbat a military commission has .no jurisdiction,. legaly, to try 
and sentence on a 'resident of one the rebellious states, not 
more a prisoner üf war, out a citizen üf Indiana who never was 
in the military or naval service, but was, white at home, arrested 
lby the military power of the United States, imprisoned, and, ou 
certain criminal chârges · preferred against !him;, tried, convict'eld 
and sentenced, to be hanged by a military commissioh, organised 
under the military commander of the military district .of [n-
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diana... Martial law cannot arise from a threatened invasio.n.. 
'The necessity must ·be actual and present; the invasion real such 
as e:efectua:lly closes the courts an'd deposes the civil admi!l.istra-
tion.» 

OooY, Constitucional Liquidatiorns, nota 1", >á pa.g. 3190•, <;la edição de 18140, 
resume a decisão do caso /Milligan, sem nenhuma observação contraria. 

tA regra estabelecida pela jurisprudencia da !Suprema COrte norte-americana 
e que esse Tribunal tem competencia para julgar as questões ;politicas desde que 
taes questões estejam sujeitas a preceitos constitucionaes e pela applic~ des-
tes possam ser dirimidas. Especiaimente em se tratando da constitucionalidade 
de sitio, Ui. .Cõrte Suprema nunca foi contesta·da a faculdade de annullar os 
actos do Congresso e do Presidente da Republica, que decretaram essa medida· 
extrema, desde que ê necessario garantir a libel'dade individual, e unicamente 
para este fim . 

!Por essas razões, concede a ordem pedida. 

Voto do S1·. M alnisotro Sebiastião de Lcocerdb 

0 SR. :MINISTRO SEBASTIÃO DE L ACERDA - acompanha O S.r. Ministro re-
lator, mas pelo fundamento da inconstitucionalidade do decreto de estado de 
sitio. 

lEsse fundamento já foi por si invocado quando t eve de dar seu voto em 
favor de outros habeas-corpus impetrados ao Supremo Tribunal Federal. 

•Considera nullo, por inconstitucional, esse decreto expedido pelo !Poder IEh:e-
cutivo para vigorar, isto ê, entrando no período da sessão legislativa ordinaria do 
Congresso Nacional, e indo além desse perlodo. 

!Esse fundamento jâ. foi por si allega'do, e, baseado nessa razão, como de 
outraa vezes, concede o habeas-cor~us impetrado ao Supremo rrribunal. E' este 
seu voto . 

Voto do .Sr. M'i1lli.stro G-uinn;,arães Natal 

(0 SR . iMrlNISTRO GUIM,A,RÁES NATAL - diz que no habeas-C011JU8 a que 
referio-se o Sr . /Ministro ·Enéas Galvão, seu voto foi tomando conhecimento 
do mesmo, reconhecendo a incompetencia do Presidente da IRepublica para ex-
pedir o decreto de estado de sitio nos termos em que o fez, considerai\dO eooc 
decreto inconstitucional, e portanto nullo; mas, negando o habeas-cor,pus "or 
falta de individualização dos pacientes. 

!Foi este o unico fundamento pelo qual negou o ultimo 1vabeas-co1·pus impe-
trado ;pelo Sr. !Conselheiro !Ruy Barbosa. 

Assim, no caso presente, considerando que esse decreto é inconstitucion&i 
e nullo, concede o habeas-co1·pus nos termos e voto do Sr. Ministro !Pedro 
Lessa, sem entrar no exame das razões, simplesmente por essa inconstituci&-
nalidade. 

Voto d,o Sr. Mfo~istro B·néas Ghlvão 

O SR. \MINISTRO IENJ!:AS GALVÃo - solicita ao !Sr. !Ministro relator lhe in-
forme se o pedido tem por fim fazer cessar a prisão ou sómente a incommunlca-
bilidade. Não tivera tempo de ler a longa petição, distribuída em impresso á hol"'l. 
do julgamento, parecemio-lhe, porém, ,pela exposição do Sr. Ministro Pedro Lessa 
e da oração do Senador iRuy Barbosa, que o pedido contém duas partes: uma que 
se refere lá illegalidade da detenç;ã.o e outra ao excesso dessa medida, aggravada, 
como fôra, pela incommunicabllidade. 
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ITnformrudo affirmativamente quanto a esses termos da petição, continúa di-
zendo que precizava de esclarecimento que acabava de receber para justificar o 
voto que ia proferir. 

!Quando discutio o sitio actual, teve occasião de ma>nifestar-se no sentido 
de não competir ao Tribunal pronunciar-se acerca da constitucionalidade ou 
opportunidaàe daquella medida, desde que ao Congresso, privativamente, a 
Constituição attribuira a.-pprovar ou suspender o sitio. !Na mesma {)casião 
opinou ainda que nâb havia differença entre o sitio declarrudo pelo Legislativo 
ou pelo Presidente da Republica; as garantias constitucionaes se suspendiam 
igualmente em ambas as hy.potheses e nos dous casos as medidas, quanto ás 
pessõas, eram unicamente as traç;a.das no ·§ 12° do art. 8·0, que, como salientou, 
restringia -o arbítrio do poder pubJico sómente em se tratando da pesaõa, no 
sentido commum dessa repressão, isto é , á entidade physica, ficando salvas 
outras medidas de excepção necessarias á effectivadade do sitio. O Tribunal 
podia conhecer -de pedidos de habeas- cOTp<US no estado de sitio porque, nessa 
situação, mais que em qual•quer outra seri_a praticavel um excesso e ·dentro do 
proprio estado de sitio a autoridade publica estJá contida nos limites constitu-
cionaes ; se os ultrapassa, offendendo direitos e garantias tque o sitio não pôde 
alcanÇ/ar, o remedio do habeas- corpus exerce à sua acção reparadora da violencia. 
Referio-se a essas questões com a maior nitidez, precizando, com toda a segurança, 
esses pontos no debate e de accõrdo com o voto vencedor do Tribunal redigio o 
accordão sobre o .pedicdo que então foi julgado . 

.O Sr. Ministro Amaro ·Cavalcanti havia tambem relatado um pedido de 
habeas-corpus em favor justamente do paciente em _questão e de uma maneira 
lucida, completa, tra.çlára, em seu voto, a solução que se offerecia á conscien-
cia ju rídica do Tribunal, isto é, negar-se o -deferimento, desde que a detenção, 
em prisão commum, era medida legal, no estado de sitio, e a queixa do paciente 
não revelava outra 'Providencia contra elle se.não essa. ·Acompanhou esse voto 
do Sr. Ministro Amaro Cavalcanti, que se tornou vencedor exprimindo, com 
toda a exactidão, o pensamento do Tribunal. IHa, portanto, duas decisões re-
centes sobre o caso em debate. A simples detenção em prisões do iEstado ou {) 
dester ro dentro do territorio do paiz, são actos permittidos no sitio, mas, a lém 
disso, nem um outro constrangimento pôde a.-g:gravar a situação dos detidos ou 
desterrados. 

IE' o que resulta, com toda a clareza, do t exto constitucional ; não ha inter-
ipr-etação possivel em contrario, nem se !podem 1nte11pretar por extensão disposi-
tivos que restringem a liberdade . 

!No caso de que se trata, a incommunicabilid-a.de é um excesso de defesa 
social, é um arbítrio que o sitio não comporta, é um abuso de poder, coacçã.o 
francamente illegal, para o q u al o habeas-co1jpu.s 1é o remedio prqprio. Na pri-
sã'O ou na detenção, como no desterro, subsistem liberdades .que o sitio não pôde 
esmagar . 

10 seu voto, portanto, é, de accõrdo com os princípios que tem su stentado, 
concedendo o habeas-co11p1Us para fazer cessar a incommunicabilidade e lhe parece 
que 0 Tribunal outra cousa não irá decidir, visto que j~ firmou essa doutrina nos 
julgados a que alludio. 

Falla o S1·. M ·fm.ist1·.o P.roctwador Geral 

0 SR. !MINISTRO MUNIZ ôBARRE'llO (P·rocttt'at101· G,eral & ~ttb!ica) . (--
0 Tribunal j'á -por ôivereas vezes tem tomado conhecimento de materia. iden-
tica á actual. .Ainda ultimamente, contra os votos dos 'Sra. Ministros Sebastião 
de Lacerda, Guimarães Natal e Pedro Lessa, negou o habeas-corpus a ·que ha pouco 
se fez referenda. 'A jurisprudencia se firmou com seguranç;a.; o 'T-ribunal ja. 
resolveu que o Poder 'Executivo tem attribuiç;ião constitucional, com relação ás 
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pessõas, para effectuar prisões, circumscreven<lo a sua acção ao desterro para 
outros sitios do oterritorio :nacional e a detenção em lugar .não destinado aos ~os 
de crimes communs. 

IOra, esta detenção •para que effeito foi permittida na Constituição da :Re-
publica? úustamente para o effeito do detido nã(} poder ter liberdade de acção 
que possa prejudicar a ordem, impedir os meios de reproosiLo, desenvolver, emfim, 
oo e lementos perigosos e perturbadores. E', ·portanto, da índole, da essencia desta 
segrega~(} do meio livre, a incommunicabilidade, a não communicaç.ão com aquel-
las pessõas que podem receber instrucções e as pôr em pratica . 

fEsta é uma verdade que ninguem põde contestar; e o mais radical aqui 
no Tribunal neste assumpto, que é o S<r. MinlStro IP'edro Lessa, não se animou 
a fazer 'a distincção suscita-da a,gora, não se animou a separar a circumstancia 
accidental do caso, do acto em si mesmo, para. o effeito de amparar esta deixan-
do aquella. 

Entrando logo na sua exposição, diz: ou existe detenção ou não existe·; ou 
ella deve servir communicavel, ou a communica,bilidade se impõ'e em todas as 
prisões, e isto forçaria o Governo a lançar mãio de um meio mais extremo que 
produz maior mal a pessõa, qual o ·desterro. 

•Se a communicabilidade fosse franca para todos os indivíduos, a efficacia 
que se presuppõe ter esta medida como remedio necessario á manutenção da or-
dem a 1que ficaria reduzida, se se lhe tirasse a condiÇão primordial a sua existencia, 
si se lhe tirasse justamente aquillo que pr(}duz o fim que se tem em vista, qual o 
de não permittir que esses el•ementos ruins contribuam para manutenção da 
anarchi'a, ·para perturbação da ordem? 

A questão, pois, é por demais simples, e muitíssimas vezes resolvida, pelo Tri-
bunal ; se não fõra a oraçã,o do S•r. tMlnistro 'Elnéas Galvão, não se a,balaria a 
intervir no debate. 

\E' preciZQ que o Tribunal medite sobre o caso, porque, se o lwbea.~-oo•·pu8 
fõr concedido nos termos dá distincçã(} feita pelo Sr. Ministro iiDnéas Gal vãn, 
firmará um precedente que se il1á juntar aos demais da vida constitucional, que 
têm sido implantados pelo Supremo Tribunal. 

!Pretende agora ad<iiccionar a este caso excepcional de habeas-oorpu.~ der-
rogativo do principio co'mmum de suspensão de garantias constitucionaes du-
rante o estado de sitio, mais um acto; que, sendo a segregagão incommunicavel, 
cabe tambem o habeas- corpus, não !para .que seja solto o detido, mas para ces-
sar a incommunicabilidade. Se o Tribun:ü assim entende~, te11á firma(j.o esse 
principio. 

!Não trata do caso concreto. 
O paciente, redactot de um jornal, por motivos em cuja apreciação não en-

tra, foi detido . tNão sabe quaes os motivos; trata, portanto, do caso sujeito l!. 

esta circumstancia. iMas affirma que a doutrina que se vai estabelecer, que o 
Tribunal vai estabelecer, aevariá a esta conclusão : que toda segregaçã,o .revesti-
da da circumstancia da incommunicabilidade, I§ inccmstituci(}nal, e, ·portanto, 
todas essas segregações devem ser com cornmunicação ampla do individuo; sem-
pre que houver detenção oem estado de sitio ; quMquer que seja o individuo, qual-
quer que seja o motivo determinante da detengã(}, ainda ·que seja encontrado 
em plena rua a frente de um movimento revo1ucionario, ainda que seja {) elemen-
to mais perigoso da a narchia e perturbação da ordem constitucional, que pela 
sua acQão efficaz e poderosa faça com .que Õ exercício da ICon stitui.ção füque, 
completamente tolhido, seja qual fõr o caso, revestindo a circumstancia de a de-
tel).ção dessa personalidade ser incomrnunicavel, sempre terlá communica~o. por-
que 11ão se comprehende que, não tendo o Tribunal competencia para conhecer dos 
motivos que determinaram a detenção, tratando-se de estado de sitio, ·possa, entre-
ta:nto, apreCiar num caso concreto ,a moda por que essa ·detenção ·deve ser feita, 
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determinar ·como ella se deve. dar, em a.ttenção !á gravidade da acção do individuo 
que está detido ! 

O 'Tribuna.J vai estabelecer como regra que, além dos casos a que se referio 
ha pouco, a .Constituiç-ão comporta mais esta - \letento communicav·el - e que 
toda a segregação deve ser communicavel. A communicabilidade !é uma c.ousa 
que não se comprehende durante o estado de sitio, em que se suspendem as ga-
rantias constitucionaes, ãrante da perturba~ão da ordem publica, diante da in-
vasão extrangeira ! 

·o extrangeiro detido como ·espião de sua :patria, pelo nosso governo, nca 
entretanto em communicabtUdade com quem quizer, tramando, fornecendo dados 
contFa a NaÇão Brasileira, emfim, ampliando, desenvolvendo a sua acção dentro 
do logar e1ll que se acha preso ; 

IOonseguintemente, o Tribunal não póde deixar de reflectir sobre es te ponto 
para o · qual chama sua attenção com a maior insistencia. Não é o caso sujeito, 
que se discute, com as suas circumstancias, que escapam lá apreciação do Tri-
bunal, 1é a these, ·é a regra que se vae estabelecer créarrdo-se mais uina excepç.ão 
que se· juntam as jlá creadas pelo Egregio Tribunal. 

S•e O Tribunal, no caso de que se trata, ,quizer verificar 01.). certificar-se da 
existencia ·OU não das circumstancias, póde até pedir imformações ao governo, por-
que póde ser que a informaç!.ão d&da ao impetrante não seja bem fundada. 

Voto de S'r . iYiilnistro Oliveira Rib~ro , 

/() StR. MINISTRO ÜLIVEIRA RIBEIRO Diz que, pela exposi~o feita pelo 
illustre advogado, e mesmo ,pelos textos da sua petição, verifica que o pe·di-do 
tem por objecto principal fazer cessar a incommunicabtlidade a que estiá sujeito 
o paciente. 

Argue-se o Presidente da Republica de t er exorbita·do das suas attribuições 
quanto oá :l!órma e extensão das medidas adaptadas, que ultrapassaram, no caso, os 
t ermos constitucionaes. Este é o ponto essencial e substancíill. 

O impetrante a 8 de Maio requereu uma ordem de habea.s-dorpus em seu 
nome, allegando a ·inconstitucionalidade do estado de sitio . 

.O impetrante actualmente r0quer uina ordem ·de habf!/as-corptts allegand<i res-
tricç-ão da liberdade nos termos do art. 8 Ot da IC'onstitutção. 

Isto :post.o, é precizo explicar seu voto. 
Tem sustentado aqui, nef3ta situaçã"O de sitio, ' ~m tres opportunidades djsttn-

ctas, o seguinte: que a immunidade do det>utado estadoal equivale a ·do .depu-
tado federal. •Isto quando se tratou do caso de um deputado vela Bahia ; nes.sa 
hypothese deu o habeas-corpns e o Tribunal acompanhou-o nesse voto ; susten-
tou depois, no caso de um deputado pelo Ceariá, que a intervenção decretada 
nos termos .do art. t6.•, mas fóra dos ,paragraphos 1• e 12• do mesmo artigo, ê 
uma i~tervenção impossível de admittir, e por isso affecta ao conhecimento do 
Supremo Tribunal, do :Poder Judiciario, cuja attribuição primordial é manter a 
legitima interpretação da Constituiçãl:l; é o ultimo interprete da Constituição da 
Republica. 

!Por conseguinte sustentou os direitos do impetrante contra os excessos pratl-
.ca:dos no Ceariá, que visaram antes a deposição do Governo constituído, representado 
pelos ,poderes Judiciario, \Legislativ'O e IE'xecutivo. 

tSustentou, finalmente, tratando do objecto do sitio, que o sitio actual, devido 
a prorogação que nós conhecemos, não é o sitio dO a rt. ·80 da ·Constituição, isto ê, 
<<compete ao chefe ,do Executivo, na ausencia do Congresso, etc.» 

Sustentou, lendo os differentes para;gr:aphos ·deste artigo, replicando ao .S'I.'. 
Ministro Procurador Geral da Republica, que, embora se tratasse de caso polí--
tico, que é da exclusiva competencia do :Poder Legislativo, e fóra ·da attribuição 
do Judiciario, na hypothese . o Tribunal devia conhecer para verificar se effe-
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ctivamente o sitio tinha sido decretado nos termos desses dous numeras da Con-
stituição e para este objectQ_ e .para este effeito . .Sustentou que na hypothese 0 
Tribunal devia conhecer, mas não negou absolutamente a competencia do Poder 
Executivo para decretar o estado de sitio para m·anter a fórma republicana, para 
manter a ordem publica, "porque essa attri'buição, correndo a patria perigo im-
minente, e estando perturbada a ordem publica, ~ uma attribui1:ião que está 
dentro da Constituição. Não negou essa faculdade ao !Poder Executivo .porque 
effectivamente seria desarmar esse poder, na ausencia do IC'ongresso, da acção 
indispensavel para defesa da patria invadida pelo extrangeiro ou para restabele-
cimento ' da ordem constitucional ameaçada. 

!Resta vêr se, se applicando o caso vertente, o 'Executivo, o chefe da Nação, 
ou alguem por el!e, exorbitou fazendo recolher preso in<:>ommunicavel o cidadão 
que agorit impetrou um habeas-corpus. 

!Como disse o illustre advogado, a restricção imJposta é um attentado ,contra 
a •Constitu'ição ; a Constituição a qual autoriza e assegura essa faculdade con-
cedida ao Executivo, de d~cretar o sitio, faculdade que nlão lhe nega, repete, 
porque agora, se é preciso reconhecer essa competencia, amanhã precizar-se-ha 
reconhecer outra vez, por.que o Executivo não tem nome, não tem pessôa, assim 
como o Judiciario não ·Se muda, é Supremo Poder da INação, e lPader em prin-
cipio e substancia, ninguem sabe como se chama, nem que seja armado ou civil. 
O 'Executivo preciza ser revestido desta força que a Constituiç,ão lhe d!i para 
exercer suas altas funcções, que são se.para'<las do Poder Legislativo e do Poder 
Judiciario. Desde que o sitio- decretado nas termos >do art. 8•01 se mantém dentro 
'dos limites desse m esmo artigo, não se pôde contestar a competencia e o valor 
dos actos do ~Executivo. Se o momento não é proprio para o sitio, se elle foi decre-
tado fóra do tempo regular, tudo isso cabe ao ·congresso, nos termos do para-
grapho .31". 

!Mas houve exorbita•ncia, o sitio ·é vara prevenir a desol'dem, para manter a 
ordem constitucional e reprimir os attentados contra os .Poderes constituídos. O 
fim do sitio é s6mente este . 

.Se o fim do sitio fosse punir delictos, '!leste caso a ordem Judiciaria esta-
ria annullada; o sitio ·é medida só e s6 de vrevenção; decretado, o Tribunal é 
que vai v.êr se no Decreto o Poder que o decretou excedeu a veripheria traçada pela 
Constituição. O detido por força do sitio s6 pôde ser detido em lugar não desti-
nado a réos de crimes communs, porque o ;politico não é um criminoso commum, 
um criminoso politico ]JÔde amanhã ser um chefe da nação. 

Orá, na hypothese que a Constituição quer, deter 'é impedir •que continue· a 
subverter a ordem constitucional, que continue a provocar a pertu1'bação da or-
'<lem publica. Mas, deter é tirar de f6ra do movimento, porém, sem molestar o 
physico nem o moral; é manter illeso, com as suas liberdades, porém dentro de 
um circulo onde sua pessôa physica, seu corpo nlãlo soffra restricção. 

!Deter é conservar em Jogar não destinado a 11éos de crim~s corpmuns, mas 
sem !ncommunicabilidade absolutamente nenhuma. 

!Pensa .que, ·dando o seu voto nesses termos, es1Já dentro da linha que se traçou 
desde o inicio ' deste estado de sitio. 

(Portanto, o seu voto é restricto a estes termos, á 1" parte do pedido do Sr. 
!Ruy Barbosa, isto ·é, para que seja simplesmente detido, nos t ermos do art. 80, 
sem incommunicabilidade; quer di·zer - para cessar a incommunicabilidade. 

Voto ào Sr.- Ministro A1naro · Cavalcanti 

10 ISR. MINISTRO AMARO CAVALÓANTI - Dirli muito pouco para explicar seu 
voto. 

!Na petição foi invocado um trecho do habeas-cm·pus por si redigido, em que 
assignalou que se se tratasse de allegaç.ões quanto a fórma e execução das medidas 
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praticadas pelo -Presidente da IRe.Publica, seria licito ao Tribunal julgar das razões 
do sitio, da constitucionalidade do respectivo decreto. 

Acha que o Tribunal ma.ntel.1á a sua doutrina, e não se intrometterá ·naquillo 
que a propria Constitui~o 'declarou que era de outro Poder. 

jMas o mal esta11á no proprio sitio, ou no abuso do proprio Poder, ou dos seus 
agentes; estal.1á mesmo nesse longo periodo de sua duraçã!o, nesse longo periodo 
para o qual foi decret!lldo . 

!Mas o mal não está em o Poder Publico restringir a Uberdade indivii:lual, 
porque esta é assento do .proprio estado de sitio; elle ê decretado justamente 
para que o Poder !Publico fique isento de prestar informações ao Judiciario, 
quando ê pedido um habeas-corpus, de vir declarar q,ue prendeu tal ou qual iridi-
viduo, . que prendou por este ou aquelle motivo, çlesde que elle· tem a detenç:.ã.o 
ou o desterro durante o estado de sitio . 'E' uma medida n ecessaria para fins do 
sitio, não temos que vêr com isto. !EJ' dahi a franqueza com que escreveu o accor-
dam a que se referiu. 

E' verdade que o Judiciario pôde e 'deve verificar se no uso dessa medida 
0 Poder Publico ficou dentro das normas traçadas na Constituição ou sahio dellas . 

(Na Constituição est!á declarada de modo cathegorico e insophismavel <ma re-
pressão contra as pessoas o Poder Executivo se limital.1á á detenção em Jogar não 
destinado aos r·êos de crimes communs e ao desterro para outros sitias do territorio 
nacional .» 

®' is.to que o Poder •Publico póde fazer. 
Portanto, quando o iPoder Publico, a!lém dessa detenção em Jogar não desti-

nado a rêos de crimes communs, e do desterro para outros sitias do territorio na· 
cional, declarar mais um outro vexame, uma outra provação, quer no desterro, 
quer na detenção, ahi dlá-se a hypothese que tinha previsto no seu accordam - o 
Tribunal pôde apreciar se na fôrma, se na extensão das duas medidas, quer deten- . 
ção, quer desterro, o Poder Executivo foi além. . 

N ·ão lhe podem objectar que uma causa é deter em um Jogar decente, como 
é a prisão da Brigada Policial, Jogar dos officiaes, onde, alilás, já esteve o pa-
ciente 60 dias, e outra causa é 'deter, embora no mesmo Jogar, mas privar-se que 
elle trate de seus negocias, de seus interesses. E' jornalista, tem seu jornal, pre-
ciza entender-se com seus empregados, dar ordens para a sua familia, entender•· 
se com seus amigos ; de modo que elle mesmo jlá requereu a·qui habeas-corpus, 
estando preso 60 dias; com- o seu voto, e com a redacção do seu accordam declarou 
não ter ·direito a habea.s-C01"fJUS, uma vez .que est!á detido ·em Jogar não destinado 
a réoo de crimes communs. Por conseguinte a1lé ahi é direito do governo, e direito 
que não contesta, nem o Tribuna>! .pô'de contestar. 

IOra, ê o proprio réo que já esteve 60• ·dias detido, e o Tribunal negou habea.8-
C01"fJUS; vem agora o Executivo e diz «allém de ·detido, nã:o pôde tra tar de seus 
negocias, não pôde fallar com sua familia! 

\Deve dizer ao Trilbunal, para ser sincero: acha que devia ter exigido prova 
deste facto. O Tribunal devia t er convertidq o julgamento em di!igencia e mandar 
verificar si o facto ê verdadeiro. 

Ma.s, se fôr :veroad,e, deve dJzer a'O Tt'Íbumal - iha ·aqui uma >eousa além de 
detenção; - tanto ha que o paciente J:á esteve tá 60· dias e não se queixou de 
coacção. 

O illustre Ministro, Procurador Geral da Republlca, fez uma consideraÇ<ão que 
realmente ·é de valor como q u estão de conveniencia, mas não como questão jurídica. 
E' esta: trata-se de desordeiros; o Presidente da Republica os apanha todos; mas, 
si e.lles se communicarem, continúa o mesmo trama dahi por diante, e, .por conse-
guinte o estado -de sitio ficaria sem efficacia . 

INiã.o ê assim como disse S. iE:x: . 
.A. Constituição deu duas medidas; Jogo, si o individuo ê perigoso, e foi detido, 

o Governo tem, pelo menos, em · cada !Estado uma fortaleza, e muitos out:o:os lo-
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gal'!is para oh·de póde' mandar o individuo, se entend.e que a presença del~e no 
Jogar ê um elemento contrario á ordem vublica, por estar em communicação com 
outros, é um perigo á ordem publica ; portanto, não pôde estaT :ll<lUi vai para 
outro ponto. 

Has, augunentar á detell<Ção a incommunicabilidade, isto· ê que pergunta ·ao 
Tribunal, ê ou não o constrangimento, ê ou não a coacção á liberdade indi'Vidual, 
ê ou não o prejuízo que o individuo pôde t er pelo facto de não voder tratar de 
seus negocios? 

\Por conseguinte, deve se convir que este accrescimo lá detenção é um constran-
gimento segundo que " .Constituição não enumerou. 

,portanto, d·esde q ue vê que a feição do a'ribunol lê para ,manter ainda a sua 
doutrina, isto ê, que o :Presidente da R epublica pôde deter durante o estado de 
sitio, sem dar satisfação a ninguem, d esde que o individuo lê um elementar .Peri-
goso, no seu entender, mas quer que apenas se fa.ça sahir aquiHo que ê elemento 
novo de coacção, o seu voto ê acompanhar os dous Srs. Ministros que já se 
manifestaram, os S•rs. Oliveira Ri-beiro e Erréas Galvão; dando habeas-corpus tão 
s ômente pára que cêsse o constrangimento da incommunicrubilidade, continuando 0 

detento como tem estado. 

Fana de novo o Sr. M1mA.str.o Pedro L essa 

O SR . ·MINISTRO ·PEDRO L ESSA (relator) - diz -que, da longa discussão havilia 
no Tribunal ultimamente, a proposito de habea,s-corpt~s impetra<ios durante o estado 
de sitio, resalta a posição esquerda .ém que a todos collocou o esta;do de sitio 1ie-
cretmdo sem nenhum fundamento Jegal, contra os preceitos constitucionaes, que só 
permittem essa medida extrema em dous casos, de guerra internacional e de grave 
commoção intestina . 

A decretação do estado de sitio, contra esses dous preceitos ciaros da -Gonsti-
'tuiç.ão, creou uma especie de comedia juridica em que estão todos a ' represent~r 
papeis em que se sentem contrafeitos. 

!Desde o principio votou, declarando, de accôrdo com a jurisprudencia da 
Suprema .Côrt'e Norte-Americana, q u e o estado de sitio actual era inconstltu-
?ionaJl assim votou para evitar -o inconveniente de uma jurisprudencia de oc-
casião. 

!E, com toda franqueza, nlão comprehende que, em caso de guerra interna-
cional ou de grave commoção intestina, o Tribunal possa mandar que .se publi-
quem em todos os jornaes da .Capital -os artigos que os jornalistas quizerem 
publicar, e os discursos de deput~tdos e senadores. Isto é um absurdo. :Si ama-
nhã houver uma guet'ra ' com uma nação exüangeira, 'e fôr precizo impedir a 
publicaç ão de certos artigos e de certos discursos, com certeza o Tribunal r.ão 
deixa~ que elles sejam publicados. Por 'que? Porque a sua publicação pôde 
trazer graves inconvenientes, pôde commetter .grande mal para a tNação . Nessa 
hypothese, por exemplo, o Tribunal, com certeza, não manldaria cessar a in-
communic8!bilidwde O.e um detento, que pudesse ser um elemento p ertur·bador da 
ordem publica. Permittir a communicaçlão de um detido é permittir a commu-
nicmçâo de todos os detidos, e por conseguinte, de todos os chefes de uma se-
dição, de uma revolução, que podem ent ender-se com os companheiros e continuar 
a agir, e dirigir o movimento, fazendo um grande ma·! ao pa iz. 10 estado .de sitio 
wutoriza a detenção com a~ consequencias necessarias para; que .o Governo possa 
dominar uma situação grave. Para evitar €Sta jurisprudencia de occasião · ê que 
se t em declarado sempre contra o facto criminoso praticado pelo Presidente da 
R epublica, que decretou o estado de sitio, quando a !Constituição absolutamente 
não lh' o permittia. 

!Este facto, dirão, é um facto politico, 
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iEl' um facto po!Hico, não ha duvida; mas, todos os factos politicos, sujdtos 
a normas legaes, pbderu ser aqui discutidos e apreciados pelo Tribunal. 

[Portanto, a circumstancia de ser pol!tico, não exclue absolutamente a com-
petencia do Tribunal para julga, do caso. Si se tratasse de um caso meramente 
polit·ico, é que deixaria de votar . 

.kssim, seu voto é concedendo o habeas-c01·pus ao paciente, porque elle não 
pôde soffrer detenção a.Jguma ; no estado actual das cousas do Brasil, não ha 
motivo absolutamente a lgum para decretação de esta·do de sitio; e o orador, de 
accôrdo com a jurisprudencia norte-americana, lque ê ensinada por todos os con-
stitucionalistas, e não refutada por nenhum tratadiSta, q.ue conheça, concede o 
habeas-corpus fundado nas. razões que acaba de dar. Trata-se de .um caso político, 
que está sujeito a preceitos claros da Constituição; portanto, vae alé m daquelles 
que querem apenas fazer cessar a incommunicabilidade: - concede a ordem para 
que cêsse a prisão illegal que soffre o .paciente. 

- Foi concedida a ordem, unicamente para o fim de cessar a incomm.unica-
b!lidade do paciente, contra os votos dos S•rs. Ministros <Ooelho e Campos, Pedro 
Mibielli e Godofre'do Cunha. Os Srs. Ministros Pedro L essa, Sebastião de La-
cerda e Guimarães Natal concediam a ordem de soltura. O Sr. Godofredo Cunha, 
preliminarmente, não conhecia do pedido . 

.&COO'RDÃO 

(J(YI'r,l~ece -&e do Pediido de ,«J>abea.s--<oonpus» dt•r.aJnlte o eJStad.ú 
de sitio. 

O=stitue oon~ranw·iimento iUegal a i-noammvu~~lli.cabi.lid.ade na d.e-
tençéh> como medibda de sitw. 

E' lerro g'Tlosseiro swppor que 0 jwdliciatrio telm oomp·etenoia 
pw<a a~lkr'l' .o odedreto da lei sobre Bitio, orp.po?JiLo aos moltwos 
dJesse acto que nébo estão protia.d.o.s •OS factos que deter·mina.m 
aqueUa f[J'r01iidenJoia. 

, N . • 3.5·56 ( •) !Requerendo habea8- .oorpt•s a fa'V'or de José I.Elduando Macedo Soa-
ireis, d-irector do O Irruparcial, detido e :i.ncommun.icave! na ifui.g·ada Pol'icia,J., allega. o 
dmpetra,nte •Senador !Ruy !Bar-bosa, na peti1;ão de :VIs. <13 a 1.8, a illega:lidad·e da coa-
cção ll'esulrt:ante da in.conun.unica•bHid:ade do !l}aciente e no addendo de ;fls . 19 a 23 
a da deten1;ão, ainda, att<mta a ill1CD1lStitucio.nahdade do siti.o por ter sido •«decreta-
do pelo !Governo ao expirar a ausencia do ·Congresso para ter vigor durante o prazo 
constitucional de sua reunião», o .que tendo em vista, e, 

Co:nsiderando <que .no;s ter:mos do (Regl.men·to do Supnem'o Tr.]ibuna•l (al't. 1•6, § i2. 
n , 1, ·lettra ·b e a;rt. 16, § 201), ê veda.do a este, não o conhecimento oo pediodo 'de 
l.al>e.as-oo71Pus duram.te o estado de .s~tio, mas ·con,ceder esea ordem ou a de so1rtura, 
verificado lque seja .tratar-.se de quallquer dos caso.s do § :2° do ar-t. 180 da Constitui-
ção . !Se o•rutra cou..sa se pud-esse entender , não na.v•eria •meio de 1Jrotege<· a Hber-
dfude indiv·idual, quando .as medidas de repressão contra as pessôas forem além 
das .preSCiriptas na Constrfuição, ou attingida g~arantia constitucíonal que o sitio 
não envolve ; 

Considerando que a circumstan.cia de não over.sar o <pedido de :fils. 3 e:x;clu.si>"a-
mente so1bre 1a prisão do vaciente ou •impedimento de lld.vremente .J.ocomover-·se maJs, 
tambem, sobTe facto de outra nat•ureza - . o isola-mento, incommnwicabtlidade que· 
Jlle :t'o.i .'im,pos·ta - mão oexdue . a ,propriedade do .l~robea~."'COrt'J}US co.mo trunrtas v ezes 
oba julgado este Trilbunal, nãJo r-estl.'un.gind.o o recurso lá segur-ança unicaa:nenrte da 
entidad-e :phy.si.oa ; . 

Co.nsidera.nd-o ·que o !Pedido · de ~nfor.mações lá autoridade coautora, do m~·o 
modo lque a ordem ·d·e compal.'ecimento do tpaciente ·e deten tor para 5erem pergum,ta-, . - ---

( •) ·Pub'licado no ·«JDia.rio Offh::ial». 

I 
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d•os, tem por Lim o esoloareoi.ment<J do TrLbwnal a reepeit.o do cO!!J.straOLgi'men to e 
ang'uição de d:J{l'egati:d~~>d•e, -toriHLlld.o-se, .po.r isso, Se'ffi razão de ser tae<> d·illgencias·, 
qua.n.do manitlie<>to aique1le fa·cto e :f,la·gran.te a vi1olação da Jei ; 

!Considerando que as a!DHrmações ou .contestações do mdnis.teri.o !pubHco na sua 
qualida>de de representan,te àel potere e:lleCU!tiv.o pt'esso ·Z' awtomtá giu<Uziaria, como 
o cara.cteriza IMattirolo, dispensam a aud.iencia >do .mesmo .p.oder JlQS .proc,,ssos judi-
ciaes de qual3q'1ler <natt.Lreza em que ·elle foi interessado .como autor, l'éo ou 
assistente ; 

1Coil1S·id•erando que b em .J,on.ge de con.te&tar a j.n.commU'Il.JicalbLI'idad:e do paciente 
rufftrinou-a o \Mini.snro li?rocu ra,dor IQ.erau da <Repu'blica, .CQJloeLt uando-a até como Thirl 

Corollario da detenção, seu complemento inevitavel, neCCSI3ario á -defesa da Ordem 
pufb.J1ca no ·estado de sitio, e, nestrus co·ndi·çõe<>, sel'lia 'Uma verdadeira ts•uperfeta.ção, 
inutiLidade ·processual, sem outro resultado mais •C(lue adiar a prestaçã\:J dQ sOOcorro 
jud1cial, a exigencia de es.cla·recimentos acerea da çrituação 1narra,da ·pelo im-
petrante; 

Con<>ide l'ando qu•e j•á decMiu este T·ri,burual no accórdão n. 3 . 539, ·de 9 de 
Maio <:lo corre;n.te anno, lf!lli.tar-l.he <jo;mpetencia •para julgaT d a ·cOil1Stitucion.altdwe 
O'U o.ppor-tUllltdad•e d o decreto de ,sitio :pelo IProeB'id·ente da R epublica, .por ser attri-
buição privativa do Congresso :Nacional, nos termos do arr-t. 34, n . 21 da Consti-
tuição. •Se ao ILeg.islativo, e, em osua .ausencia, ao ExecUJtiv.o, ·em .d.eter;rn:i.nadas emer-
g~encia€•, <e sujei<to nesse ca,so ái a.ppTovação ou Sru>pensão •p.or aquelle voder só-
mente. incumbe, postttva•m ente, deolrurar o ·estrudo de s•itto, ·e se este acarreta a 
·suspensão d-e .garalntias consti.t;ucionaes, nã:o s e com'Prehende que o d'll.diciari•o .possa, 
não obstante, m antellJ-as, aru;o.gla.ndo-~Se, para isso, o di•reito ·de re!Puta.r falos,as, .inexis-
tentes ou não, 'ba.stamrt:es, oas causa.s da .providen,cia go;vernamental, 1qu ando. n ãJo ·ihe 
chegam, a t é, os dados, 06 inqueritos e >as pesq'tlizas q•ue motivanann o acto do Con-
gresso ou do IPresi<l ente da IR.-e.p.ubl1.ca. 

TantQ 'Poder 1em o jiUdkianio ,pa,Ta •t rul, como !Wriam o (Leg.i.STativo e o Executivo 
para O!pp.or...se a execução d·o,s du1gados <la ·justiça a pretexto de que estes não assen-
tavam em prmna •legal e sufficien.te . 

Em ®mbas as h y[lothese.s, abenra •d·Os princLPi·QS constit ucionrues a ;revisão d<J 
a,cto de um poder pelo outro. 

IDa inef>ftcacia <:los actos !Legisla.tivos e do iExecutivo, quando <viooadores do 
d ireito indiv·idua:l, .por m e io de a-cção judicial, em qu e "Isso se demonstre, não se 
pôde oo.nduir com~ poss1v·eis os mesmos resu!rt:ados. tratando-se de Jei ou decreto 
sobr e o si-tio ; a d11fferença é ,pa:l:mrur nos deus casos : por excepção, e por dispos1tivo 
e:>Opresso da !Co·nsti.tuição, lqurunto ao sitio, o !Congr esso e o !~residente da (R~ubltca 
po.dea:n e:>Opedir aJCtos O·ílten s.ivos d•e di·r ei!tos proc'larrniado.s ;rua. •Comstituição, 

iN esse assump·to. o 1Pade·r .Judlciario ,proj ecta s·ua a'Cção rupenas ,para f azer cessar 
WJ;ettos da medida govem•a.men.ta1 'que o estado de siti·o, seg'tl!ndo a 1Const>tuiçãc, 
não pôde produz~. 

iNemihuma appl1cação a este s autos Item a doutrdnia: da Côrte SuPTrona .AJne-
ricana no cel<ebr e caso !MILLIGAN. !Nã\:J se oon.testou então. ao ICoo·gresso, a :faculdll>de 
de suspend-er ou au torizar a suspensão de privilegias de ha;beas-.corpus, mas tã~ 

sómente .a valida,cle do julgamento d e .MIÍJLIGAN, por ·uma comm~ssão mUltar fôra 
das ·cond.ições p rewstas .no art. V a-ddi.cionall á Constituição Ameri'Ca.na. além de 
que se .tra,ta.va de um e:>Ocesso do IPresi:dente da União, · [[11() u.so da autortzação que 
•l>he .fôra outo-rgada 'Pelo Con•gresso. (THAYER. Cases .on <OonJStituoion.al La;ws, vo.J, 2•, 
pag.s . •nf.•. 12 .1317-6 a 2. . '3·915) ; 

Co:nsid!erando que a detenção·, por motivos poliücos, ou 0 de~terro dentro do 
tercttor.io do ,paiz, s ão actos 'PertrrJJI,ttidos no sitilo, mas· .a:l~m .disso nen•huma outra 
vj.a.1en'Cia pôde pesrur so·bre os d-etidos ou d esterra.dos. 

E ' o que l!'esa lta , com toda a clareza , do t exto ·constitucicmal do § 2• do a:rt. 80, 
que n ão ISU'J)porta fJnte.rp;retação 'Contraria, mesmo porque n ão se J>Odem interpre-
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tar. ,por extensã>o. dis-posiúi'Vos que restrtngan a ,]iJberdade e com mai•O'ria de ;razão. 
nes•te caso, qruando regra idenúica domina a !l<egislação de <todos os povos cultos, 
e eFIJressa no ·aTt. .1 • do rrw.sso :Codilgo /Penal, na .a;ppli.caçãJo da 1pena doo crlmi.n<r 
sos. A incommunicabilidade do pacioente € , portanto, um excesso de defeea da . 
ordem ISOcia;l, di'bttri.o 1qu.e ·o siti-o ,não auto·r.i!za. abuiSQ doe poder, ooaocção Jira•nca-
melllte il•leglail para o qual o "fl,wbeai.;- co'rpus >é o remed-i'o ,proprio. 

O r egJm-en dos e.sta'beleoimentos llJUblio.o.s civis ou nülita~es, a que ficam suix•r-
dtnwdos tod-os :que nenes perie1mum ou permanecem, não se conlf-unde absol-utamente 
com a imposição de in~o.mmunicabil1d•ade a detel'minadas ,pessoas que nelles se 
a.ch!am. e <n:a !B!rilgada Policial o <isoLrumento ou ;prohiilbição de com-mu.nicar tem por 
lfiJtn, apenas, :a;ggr,a,var .a prisão d'Lsci'pNnar de uma classe de individuas ,pertencen-
tes á.queHa corpOTaç·ãio, e de todo, e!õsa: 1aã!o ê a sJtuação0 Jegal do paciente. INãoO se 
justificaria, m esmo, a rrncommunicab!Hdade do paciente pelo SUPil>osto .receJo de po-
der eHe oconêer.twr ·planos sed-:Lcioso.s com os seus -p·ar.bidarJüs de ;revolução, .po•is que, 
ffill relação a ·estes, ~lá .teri'a, ltambem o IGovenno exercido :0 arbitrio .d-a detenção. 

:Não se 8!chando o 'Paciente em ,prisão, tomado este vocatml!o em sua gC!Il.utna 
accepção, mas .sim,p1•esmente .detido .por s uspei-to de 1haver-se envol•v;:d•o em u.m :mo-
v-imento llJOliti·co collltra o :Gov•ern•o, O:bBer<vad<l o r egi-men =u.m da !Bri-gada iPo-
Ucial, n ão se Jlhe po.derá im-po-r como norma de co·nd·ucta o·urt:ra cousa que não seja 
a privaçãoO .&e saih1r d€8-se esta'beelcimento. 

J:stoO rp·osto, o .Swpl'emo ''I'r>bunal !F-ederal, t01mando conlheciJmento do •pedido de 
fJ,s . ·3. concede o luLàeCLS- cO?>pus .pa-ra qu.e cesse a :i!ncommwruicab1li:da-de de que se 
quei-xa o rpaden'tet 

IS-uprem'o Trilbun.al Federal, 110· de Jun-ho de 19!1•4. - H. do E8Pf!rito Santo, 
P. - Enéas .GatviLo, r elator desi,g".n·ado para o accõrdão. - M. MwrUtnO•o . - OU-
ve>m JUbeir.o{. - ·Cam~~to :SMa,iva. - Amaro 'CiavCI!lcan.t-i .. - Leotni Ramws. - Ped.ro 
Less{b, vencido. Concedi a ovdem tmip.e1Jr&da para que {) ,paciente seja solto, e não 
sõmente para que cesse a ·imcommunioabilidad-e . !Conceder a o-rdem u·nica:moote para 
:Lazer cessar a mcommun:Lca'bi:J.id!adoe € reconhecer coono ~egal UJma d-etooção maon·Efes -
tamente Jlle.gal ; visoto como a decretação do estado de .s~tio é incotl1stituciarra.l. e 
con.sequem;temen.te nuUa . 

A facuild-ade lqu.e tem o0 Tribunal de declarar ·im·coomtitucionaes· as lei-s vota-iLas 
pelo [poder O:.eg•ielativo e sancci.on&das pelo Executi'Vo e incoms tutuaionaes, ou H.le-
gaes, os actos de.ste 'Ultim·o · rpoder, tambem s e 4l>PPlica á decretação do sitio, quer 
tenha a iniciativa da medida o Congresso, rq•ueu· o \Pre.sidente -da· RepubJ.ic!'-, com a 
a,pprovaçãu p-osterior do 1Cot11gresso. 

iNós llilstadoo iUinidos, segundo está firmado rpel'a doutrina e !Pela ju•l'isprudencia 
da Suprema Côrte Federal, rao Cong-resso COIDipete d •ecretar a suspensão do habeCLS-
oorpus e a 1mstituição0 de oo·IDimis.sões miLitares ju<J:i.cantw: «The povnt has meve'r 
betm mlnoe sqU(Jfre/,y_ passei/, 11,p·= by the co~~rts, b·zLt in 1·8:63 Congt·ses OO?'IJBidwreà ;;t 
?>eoe:iisary specifi;oally to a;u,torisff N"e Pre&iàen.t bo s-uspmJ4 the writ, cvn.it comment(lr 
to-r_s no.wf 'agrree t"fl,at tl•e p·owe,r to\ s·usp6\nili .or atutho1'ize l!he sus:p ·ens·iO?~ l ie8 w -1 
olusivel y im, GonJ,g'l"esS» ( Willough.by. The Gr(Y(!J8tiPwtiotna! Law V,f the Unite{l Stat:es, 
Volume 2•. § 71318. 'Pa-g. '1.12·57). 

<Pooe o ICoillgr ess•o autor;izar 1eesas provideind&s extrem.as, quan<io não se ve-
riofka :a irebelnião, ou. a 4nv-a.sã.o, que, nos ter.mos <i·o art. 1 •, secção 9•, da •Constitui-
çãC> Mn-ericana, são os casos unioo-s que justilticam ta€!5• reowrsos vi-olentos ? Decre-
tadas as medoid:as const;.tu-c'ionaes 'pelo Congresso, 'Pôde ·a 1Su.prema -Côrte, ao jU'lgar 
'lrm lt!Ji.gio em -que se argua a vio.lação de .um direito i.nd iividua~ pela d -ecretação tn-
oomstituoiO<n:al da.s !'eferi<l.a.s providencias, <ie.cLa=r in.cons titudom,al o a~to do !Con-
gres.so? !Segundo a jurieprud•encia e a doutrim.a americanas, nã.o se -to"lera a dec~
tação das ditrus. anedidas. senão nos casos def intdos p ela Cons11tuição, e á Suprema 
Côrte comipete decLarar inconstituoi·oma.1 o acm do Congresso, que au-tvl'iza a suB-
pensão do -habe~JS-oorpus e ;a creação de commi;ssões mJ:l.ita·r€!3', desde que a mesma 
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Côrt-e verU:ilque a ausenda · <las condiçõ'€S con.stituciollil:es im:pre.Scindiveis para â 
decr.etaçâ!o dos yj{J<lemJtos remed;io.s da IConE<titmçâ!o. _ 

Segundo uma doutrina, a menos ad·®tadra nos !Estadas Unidos, bas:va ,que 
se dê 'llma guerra, jnt€1Stina, ou i.nternadonaJ, em qualquer ponto, a qual se~ 

jaan ioltwess·ados os Estados Unidos, para que austificada fique a decre-
tação das medidas -exce,pci·onaes !p~lo iCongres~ o. A 'llnica conilição, 0 re-
qudsito uni.co, -estatui!do pela ICo•nstituição, é qu.e hw.j,a uma :t'CbeH1'.LQ ou uma ·g:u,e<rra.. 
iDa<lo este 1:acto, ao !Congresso Jé facuJ.ta.do d-ecr~ta>r sotberanamente rus du.as medidas 
para oos .pontos do t err'ito.rio noado·nall !S•udeito-s lá •J.uta, intestina, ou el,Il que se-
jam !ll!ecoosarias as ,providencias áJmrposll:a>s pela g•uerJ"a externa, O'll para quaesquer 
outros ponrlios, ou para todo o territorio '<la Uniã!o: «Bwt vMs necessity, it is arg·uJed 
is on.e w.Juich it 1{s flroe p?'()viin.ee o! Oonjg11ess co•~<ClW&~vely •to cLetÜr.mine, th-e only lianí; 
upon its d,i,so;·etiaom.m·y pcwers in f;lhis resp ect beíng that S<O{miew•hm·e ' war must 
exiSt, to which ·vhe United Swtes iS a ;party» (obra citada. pagiin,a 1../2'4:6). 

IUma outra doutri-na, I!INUs J"a<dical, ou antes, mais li.b.era!o, e qUJe vrevaleceu .na 
Suprema Cõrte, só -consente •na 'decretação da.s duas v-iolentas medidas con.st-itU.CiQ, 
naes, q-ua-ndo ellas são torr.a<l·as <para QS ;pontos- do territD'rio :nacional em que ha 
1ebehllião, (lU in.va.são. nã ::, adm-ittindo que se estendam .seus eJifeitos para quaes.~uer 
i•O<mtos em rque nruo se 'dê lUJta, .. guerra ~Dltiestillil: ou estra.nge~r.a. 18-e o Go!ll!g-I'.esso 
decreta ou autori-za a.s ;provi<lencla.s em. qu<e!ltão par.a outros .pO!Iltos qu-e nao QS a.s-
sola.dos ,pela .g>ue/l·ra, á Su,prema Côrte é .!iclto •ga·rantir os di"'eitos individ.uaes, le-
srudos por ·esse act() incom.srt:itudona.l: "'As oOIP!Pos<lCl to vhe J)osit'icm taken by these 
fowr just,id.es, the majo1·ity o! tJhi.e court in rtlve Milligwn ca.se Mser-t, first, that 1w 
Zegwlatdon f'Úat 11s suf!Wient to create a q~eoessity for vhe exe11aise of martíal law 
w.hen lwo such n,ec~ssity .ffn jaot, exiSts, an>à second. that ·the circumsva.nce vhat t1he 
ordi'll!ary cou1·ts are ·open aJitd und.VSturbed in t1M ewe()1Atio<n o! the-iir fun<ctiolns íS 
conJolusive evià@Jce of t ·he fact ·Phat thm·e is n,ot present a neces&1lty for martial 
law». (übr.a citada, pagina 1. 2<4'7) . 

IRe'ferindo-se á ,primeira doutrina, escreveu IPOMJDRQY (An Introductwn to the 
Oon,s.t·itut1rotrva l L(JM) § 7110•. prugtlna -519-4, da 110" -eiliçãQ) : -«71/1-e IP!osit·i.on malintwim..d by 
Ohief Jugf;íce O'hctlse 0-11<1: other •aissent·ing j!lhg·es in zex p0111t MtiliZig·am. that (J:()(Jtgress 
may, u1'1ldm· certOÁ/n: circumstan,oes, p1"0vwe f or ~atler-Qal !aw, m;ilítary 0/l'rests ooà 
trials ·Of oiroiliams, seJem·s to •be the mof9t utte11ly ind;efensible of any. It iis wniversally 
concede.à th(J)t vhe l1'1gl!s<lature o~n1ot ·resort to thase vio~ent mea.swres in peace» . 

JDstá universaJomente a><l!mittido, ,affinha o :i11Jl11stre oonstitucional1sta, que aQ .po, 
d'er IT:..egi-s1ativo lé vedado reco-rrer a essas vi-olentas medildas. -ernlqu,anto ha ;paz. 

'Tamtas vezes ten:ho citad-o illoe ul<tilmos h(l)beas--oorpws -o.s autores ' q,ue dãcr il!Oti<Jia 
da decisão em lque a Suprema ICôrte Federa-l .americana -cOill•heceu de um habeas-
corpus, mam:dou soltar o pructente -e declarou q.ue a .p<risão era i:Hegal, pOir .ter sido or-
denada em um rperio·do •em ·que estllivrum ãi!ICOill·Stitudon.a;]mente suspenso O habe<W· 
oor'}Jru.B e erea:dae coonm.issões militares por a-cto do <Congresso, que nãlo ju<l•go neces-
sario doonoosi.rar mais a v-erdade j.Uil'i<dica -aqu1 asseverada. 

•Paora os amJericam.os ha um requis·ito, uma necess·i<dad·e co•nsti:tuci-ooa,l. a que o 
Congresso deve forçosamente eudeitar-se, quando tem de decretar as meiliiias <equi-
valentes ao nossQ . -es1adQ <le sit'io : é que haja o facto material de uma g;uerra ex-
ter.na, ou in~a . Dada -essa condição CQ'I1Stituci-an,al, sine, ·qua 1Wa~, o ·Congresso .tem 
rnaim ou menor lat1tUJde n-o rupreciar a .opportunidade '<la· medida, eom.petindo A 
Suprema Côrte verificar se a •Constituição foi -QU não Oibservaoo JPelo 'Poder Le· 
giBlruti-vo. 

íNão é poss·l!vel que .tenhamw copiaiio das im.stituições politi.cas norte-amerieama 
sóment-e as fôrmas·, a appa>rencia, repe!liniio os pri<ncipios •que v.i<V!oficam, elevam e 
~nnO'bt-ecem •e.seae i•nstitulições. IFôra· a maior e a mais .pernido.sa <las -i:n•consequencias 
trailS'Plamta..rmos para o !Bra;si.J o dke1to pub!i.co de um .povo que .tem attmgido a 
maior !Prosperida>de e gra.ndeza :na Am-erica, -e o IID".ãior gtrl!i.o de l!iibeooade politica 
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na <Rep.uhlica, ~x,tirpanoo, desentranhando desse direito a 'Parte v1W, o amrugo, a 
roedulla, a .oos€'Ilcia, a .a.lima . O senso ju.l1i.d<ico, o s imples lbom senso, o patriotismo, 
tU<do mos 1·eva ã execução e á arpp!icação do oirei'to <pU!bUco feder!IJ~ com os concei-
tos, os ·pri.n.ciplos e .a.s inrenprretações que os lllQirte-amerkanos jul-garam tf.reioo e 
contra-n:>es-os necessrurios ao bom fu·nc'iona.mento do ,systema . 

.A:Dfi,mam os .coillst~tucfonalistas arneriCa!llo-s que o pri·n<lipio <f.und8.!1lllental do 
direirto con.stituciona.J americruno é que são as les. e não iQS homens, •que govennam. 
como lograram .oonstitu~r :um governo, que d<en ominam da.s ·leis? •U.m dos meios, o 
pri!nctpaJ, que· ruppJ.ica,ram, é que .nem-hum.a. •Lei é valiida, se n·ão fô<r recOJLhecida IJ)Clos 
tri-burua;ee QUdic:ha:rtos: t«No VlaUd law oan .ex-ilft save that wM.oh is r.ecogniseà as 
suoh by the cowrtts. 

Se o est!lldo .d e sitio entre nós é d~cret&éLo pelo CorLgre6.So como a est e cOllllpete, 
princtpal -e mormalmente, !pois o ExeC'Utivo só suppletivamente, subsii.diariaonente, 
pôde tomar essa medi.da, que razão 'ha par-a não a dO'!Jta.rm·os . 00). II'elação ao estado 
de sitio àsstm éLeoreta·do a doutrina e a jurisprudencia americanas ? Não ;ve:io, 
nenhilma, a .não ser a mossa incapaoidade para termos um .govermo resp.eitadoo- d1as 
überda.des e dior·ei:tos {la sooiedade e dos iJll.dividuos . Na hY•J>othese fig'Urada o phe-
nomeno jur.idico é o mesmo nos dous paizes. A d111fer.ença :müca é que emrl;re .nós. 
a Constituição .dec'lara <>X>press!IJIDente ' ( ants. 15•9 e '6 o·) que a este Tribunal compete 
de<)!Ja,rar i·ncenstituo'ionaes as Leis e os actos do Executiv-o, ao >JalSSO ·que nas /Es-
tados Unidos esse prmcip·io .constitudo•TLal lê apenas um coroJ.lario d os preceitos 
r,on&tlrtuci:Oinaes esc-rlpto.s e dos ·Pl1i·TLC1pios que .seorvem ·de alicerce a esses preceitos . 

'Se, quam'<lo ê o sitio decretado pelo ICon.gress·o, de accõrdo com a r egra coi!lSti-
tucional, melllhum motivo juridi·co se nos depara ;p!IJTa não applica-r.mos a sã e sa-
lutari.ssima doutrina· e a tiuri,s;prudeillcia da America do 'N'or.te, na hy.pothese de ser 
o cSlti<> decretado provisoriamente ,pelo IPresidente da IRepublica, IIll€!n.os justificavel 
aind-a é despresar a doutrina e a juu:isprudenoia atnJeri<:amas. 

!Mas. o•bjecta-se. ao .Congresso compete p1'ivat·ivamen.te approv,a,r, ou suspender, 
o s itio. iLo•go, e11'e, e só ene, é o juiz das medida-s que' o PresLdente da !Repub.J1ca 
põe em 1)ratica e .da ;pro,pri.a d•ecretação do estad,o de sitio. 

A -leitura attemta da ICoostituiçã!o desfaz, dissipa completamente o morLStruoso 
para1ogismo. !Pe lo Mt. .34 é attri·buição ,J>rivati:va do !Congr esso 'Prat!icar <tod-os 
os act<>s inoicados nos diver,sos n umercs do artigo. {Declarado o estado .de sttio, 
de a;ccõrdo com o n. •211 do ·a!'t. 3-4 . • pelo propiiio l()nn,grereo i:ntcü»lmente, origÍl!lari:a-
mente, d'á vimos que temos .uni. caso com®tuciollla:l .perfeitamente identi:co ao que 
ncs Eetados IU.nidos ·não é co.nsiderado o•bstaculo a a!preciação pela ISupnema 'Cõrte 
Federal da co-nstitucionallidaoe da medida. Deolarada em estrudo de sUio uma parte 
do territorio na;ciona.J •Pelo .Pr.ooidelllte da Republica, m'ada mais •temos que .uma me-
dida provisorlla, eX!igida pela urgencia da co.njectura, e applica·da ad reter~&u,m 
tl.o Colll.gtresso . 

Em vez de IS€•guii!' illBSta !}arte a doutrina >a>m ericana, que só tolera o sitio auto-
ri:zado ,pelo Gom,gresso, o nosso 1egislador perfi.Jhou a doutrina lfranceza, ·que, !l1.() 

caso de mão esnaTem reunidas as Ca:mara:s, faculta ao iPres~dente •da !ReJ}ublica a 
decretação j}rovtsor~a da m edida, deverLéLo as Camaras I'Bunir-se logo para a·pj}ro-
vaor ou não a providencia (Jei .franceza de 3 de Abri-! de 1'87.8, -a.rt. 2•, EsMEIN,. 
Jfflléments àe Dtroilt 'acmstWu,ciJonel, .pagina 619 da 4• edição.) 

!Por essa appro-vaçã!o ulterior fica o eitio decreta.dJo com .maiores gar.a.nüia<> 
para os direito;s indi'V'iduaes? E' ola•ro que não . .Pelo co.n.tr!lJrio, a decl'etação da 
medida J}elo Poder Executivo é .sempl'e elevruda da .mais dusta s1uspeita d .e Hlegali-
dade e ·de v·iolenda. !Não se conoabe raci-onalmente lq.ue o ICom•gress·o, ap'Pro~ando 
o sitio .decretado p elo Ex,_ecutivo, commu.ni>qu-e a eBSa pro;viden'Cia virtudes que 
ella não tem, '<l'll·a~do n{)·rmalmente, inic ialmente, atUtoriza·da »elo Congresso. E' um 
evidente absurdo SU•btrahir á apreciação da .Su.prema ,Côrte a medôda do .sirtio 
qua·n.do mai.s neoessario se >faz garanti,r as liberdades individuaes e os d ireitos d~ 

, 
• 
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ctdadão co.ntra •as i!}repotemcias do Executivo. Deona~s, a approvação do 1Congress0 
im:po!'ta. sómente em ho.m<ilogoa.·r o decreto dlo Exooutivo, 'C!ue d~clara em ootado de 
sttio uma paor.te do t~nriltorio naci()na.l ou .tod.o el1~ ; 'Ilã'o tem a fQrCa jurid·~a de 
ex·pun.gir a inconstitucional!i.dad~ da medida . 

Se ·O .acto do <Congresso, o aec1•eto legis Jatirvo, qu~ oestatue o sitto, póde .ser de-
cla,rrudo .inc<>nstitu.cionrul P€la IS.1JlPre.ma ·Côr:tJl, nenhum .IDIOitivo ha p a ra se isentar 
do jul•ga,mento acerea da constituci<ma'lidade a 01J?1h·ovação do '(Jo'i!,grey;so. II..mpor-
tar·ia a op~n·i.ão em COtrrbrariiJo em reputtar garamtia. dos dir~itos individua.e_s e partir 
a medida do <Poder IExecu.tLvo, qua,nodo 'é mais que ev1dente qu~ a ,garantia desses 
direitos .estâ. .exa.ct~ente ~ ser a .med-ida in!i.ciada pelo proprio iCon.,"lfesso· . 

.SuJ>põr 'QUe tanto poder tem o Jud·iciario :pa·ra decrarar incoostituci<llrla\ o eiti;> 
decretado pelo Congresso ou ;pelo B.res1!<lente da IRepubli:ca, qUJMlto o LeglslatLvo e 
o :Executivo para se opp.õr tá execução das sentenças daque'He P'Od·er é. . . eS'C!uécer 
o pr.Lncipio >Ca~rdea.l do dLreito publlco rederatirv.o, que dJá ao Pod-er Jud!ciario a 
antri'bll'ição de d-eclarar incons-titu.c~onaes as .J.eis e os actos do Executivo, mll6 que 
a:bsolu.tam.ente nã!o .permitte que o 'C'on·g.re.'õso ou o !Pr-esidente ·da IRep.ub!úca doo!are 
ü1constitucionaes os !a.ctos do J oudiciario. I s to é, •do a b c do direito publico fe-
dera.! . - A?lld.ré Ctl1Valcl1htt;i, - Saba:s<tião ode oLacerita. lCo:noedi ~ ordem .para que o 
paden.te J:o.s•se posto em ·Ii·b€rd·a{le. - Gaàofr.adlo rcun.Jvo, :verucrdo. - G. Ntatal; 
concedia a ordem .para m tandar que .fosse ,posto em •lti:berdade o pacimLte, por con-
sidera•r Bhegowl o 001n.stra:mgimen.1Jo que sOOlfr.e, ·UIIIla vez que d.ecDlrre de um neto nu.llo, 
como con.s1dero o ultimo decreto de prorogação do sitil:>. exorbitamte da0 attrLbui-
ções oomstitucionaes do :Sr. Presidente da IRepuob:lica. ,__.. J. L. CoeZho e C <limpOs. 
v-encido. - Pedro MibíeUi. vencido. 

"HABE~S-CO'RPUS" N. 3.563 
IMPETRANTE - O Senador Ruy Barbosa. 
lP ACIENTE - J. E. de Macedo Soares. 

0 ·SR. /MINISTRO .AJM.AJW CAVALCAN~'I (relwtor) ( *) A: petição de habeas-oorp;u,s 
é a seguiillte : 

«Exm·os. Sr.s. Ministros do Supremo Tri•bunal: 
Ruy IBar.bosa teve a honra de cr·equ.er·er ·a V'V. 'Ex.s. , n a sess ão de 10 do cor. 

n'ente . ·um ha,be.aJS-corpus .em favor do j ornalista Josê Eduardo de iMacedo Soa· 
res, director d'O 1'11'/Wt~-rcõal, .para Lhe ser Jevanta.da a incommunicabilidade a que 
estava sujeito na prisão d·a Brigada Policial, contra o disposto n a Constituição 
da Republica, art. 80, oparagxapho 2•, ond·e se esta:nue que, além do destei'I'O. o 
Poder Executivo não tem faculda.de senão pru~a deter, :isto é, para tolher unica· 
mente a Ji.bardoo.e d.e locomoção aos individuos , sobre quem exercer a sua. a.cção 
xepress'lva . Reconhecendo a ;procedencia da·s considerações em que 0 opeticionario 
estribava o seu requ.erimento, e adaptando, nesta ,prurte, a ~&ua doutrina, et!Il'bora 
aventada agora pel:a primeira vez, .eete eg·regio Tribuna~. conced-eu o remedio 
:fu·ri·dico .solicitado, mandand.o que se suspendesse, por inconst'ituciona:l, a ;inc<nn-
municabiJidade im,posta ao paciente, e que este, corno ~S>imples detento, só ficasse 
suje ito a não sah~r do lagar, onde .era detido. sem outra ag.grav·ação, de qualquer 
na:tureza, a essa limitada privação da sua liberdade, tpodendo, as.sim, communi · 
car-<se com quem quer .que foss e. 

A essa decisão VO€Sa, porém, communicruda no mesmo dia, pelo vosso vene-
rand"' Pres•i dente, ao Ministro da Justiça, não se quiz elle submetter . 

. A incommunicabi'lida.de ·subsistia. of.ferecen.do-se a11i, ·ao .paCiente contentar-se 
com a licença d.e receber as pessaas 'de sua fa.mil ia e se.u procurador . Mas, 

(*) ([)a <rlReviS'ta do Supremo Tribunal», Setembro, ·1914. 
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não se •podendo elle suome-tter a esta cerceação üo.s di•reitos . que este excels() 
'1\lf>b.unM lh.e recon•hecera, e impo.rtando essa eva iva do !Governo em u.ma des-
obediencia material ao ha.beas..oorpus por vós determ-in-ado, recusou o paciente o 
esbubho, q-ue l-he pro.punh·run -como favor; e o impetra;nte, em d:uas .petições diri-
gidas ao venerando iPresidente -desta casa, em 13 e 15 do cm.,;,·en te, ambas do-
cumentadas e j.untas aos autos, lhe corrumunicou a prevaricação do Mirrisstro da 
Justiça, solici•tando a& !}rovi·denc~aJS, que urgia tomar, 'P:l!ra que a vossa a utari-
dade não contion;uasse a se-r tão flagrantemente desacatada .!}el-os· agentes da oomi-
nistração . 

Dignou-se ·O venerando !Presidente do Su•premo Tr~bunal ~edera! attendeu- ao 
re~uerid·o, e requisitou, uma e outra vez, do Ministro d•a J us.tiça, o cumprimento 
do vosso habewa-corpus. 

Até aJgora. porém, não se q;uiz, essa autoridade administrativa, submetter ao 
julgado, .e o pac tente continúa em 1prisão inco·mm-unicavel, com as mais severas 
cilroumstaJncias .de estreiteza, como ver.eis das suas duas cantas, a primeira Já 
annexa aos autos e a seg~unda awensa, a.gora, a- eiSite requerimento, de ambas as 
qua€6 VOS pede O -impetrante que Se proceda á fe.-t ura, q.uando 150bo-.e a ma teria 
deste deli-berardes . 

'Em d1Bsianu1ação do •attentado _que e.&tá commettendo 0 Gov.erno, a1legou-se, 
no S-enado, que a ioncommunicabi!Ldad-e não se m•antmha senão quanto a certas 
condições inseparaveis do regimen es.pecial da prisão onde ,s.e ac'hava o -paciente . 
Mas ·a carta dest e, com q.ue .se ins-true esta p etição, vos mostra e demonstra Q!Ue 
essa al1egação íial·ta g~rosseiramente á verdade; porquanto não exis-te i•ncommu-
nicabi.Jidooe !!)ara nenhum dos presos, - civls ou mllitar€'5', qu.e aquelle esta-beleci-
mento detém. Tal situação, de caracter estrictam-ente excepcionaJ, segundo o re-
gulamen•to d·a casa, alli só se a,pplica ás ~raças de .pret, nos casos de prisão 
ag.g,ravooa. 

!Sendo est~. poi.s, os factos veri:fica.dos .e demons trados, sem tentativa .se-
qu-er de attenuação ou ex'!llicacão do Miinis tro desobed'iente ao maior TJ'i.bunal do 
paiz, es·tando, assim, abertamente bu.rla.da a vossa decis ão, e im!l)ortando essa 
rebe1dia do poder á jus-tica, em de trimento do Daciente, um escandafllO af·trontoso 
á nossa Oonstiotuição, r enov·a o impetrantl\ a su-a ~P-etição- de lvcLbeas'-GD11J1~S, af'im 
de que tomando conhecimento dessas occorrencilias, mantenhaes o vosso ju1gado, 
sus-tentando, contra a caviHação que o pretende f.rustra,r, a definição do nosso di-
reito quanto á detenção autorizada no art. 80 do nosso texto constitucional, _e 
fazendo reSipeitar a soberan'ia deste Tribunal, tão g>ravemente ludi•b riada . 

O impetrante não 'PÔde e.&per.rur outra co us a da vossa alta independencia; e, 
confiando que v~s digna.t·e'is de -o ou·v ir, para informações, an-tes de resolverdes 
sobre este .requerimento, aca·edita que não abandonareis o paciente, cuj-a causa, 
agora se confunde com a da vossa ,prQpri·a autoridade . 

.Mas, antes de term'lnar, a,_g-ururdando a vos·s•a justiça, pede venia, .para nota-r 
que o a·egilimento intel'no do .Supr€illlO TI'i:bunal Federal, no seu art. 69, ·invocando 
a iLei n . 2 . 1}33, d e 20• -de •Setemlbro de 1•871, rur t . 18, para-g.rapho 3°, !l)rescreve: 

i«SEm't<P71C que o .S111premo Tribuna.! F edera:! recon.hec€\1' que ihouv-e, 
da parte de quem ·autorise o constrang-imento illeg-al, abuso de autori-
dade QU vio]ação i'l.a.grante da l.ei, mandará .dar vista dos -autos ao P.ro-
curador Geral da -Republic,., para que este, por Si -ou pelos procUJrado.res 
secc'ion-aes, OO)fereça a denuncia, qua·ndo Qhes com'!letir, ou rep?·esente a 
•que.m de d.i'11eito pwra se tornM ejj ectwa a ?·esponsa.b-i.UJC~{),cl!e.» 

Não se pôde CQntootar que haja «abuso de autoridade e violação flaJgrante 
da lei» no procedimento dos agentes do Pod·eu- Executivo, que n egam -pervicaz-
mente obedien ci•a, d 'Uil'llinte nove dia!l, -não obstante uma COmmunicaÇãQ e duas 



l!ellu'!siçÕ~ do P.residente do Supremo Tribunal F ed-e.ral, .a um habeas-corpus con-
cedido ,por este no exercicio de suas attr •. buições, legaes e constitucionaes. 

Ora, se a fJagraJicia da violação e a existencia d'O abuso de autoridade são 
tão incontesta;veis, não ê menos incontestavel o caracter 'imperativo e cathego-
rico d esse texto do regimMto interno do Sup,remo T.ribunal, transcripção llliteral 
do ant 18, pa.ragr.a:piio 3• da l'ei n . 2. 031, a éu jo .respeito diz o mais moderno 
commentador brasileiro ,da nos•sa leg:islação e ju·ri ~prudencia, ac.erca dO hab·aas-
cwpus i 

«Os nossos trJ.buna~ federaes e astadoaes, como mora!idrude e .ga-
.rantia da libe.rdade individual, s.em4we e sen1l/)tre devem fazer cumpri;r 
e6te ,pri!ncipio >legal, e j ámais devem enfi·aquecer ou olvidar o d'ispositivo 
d~te par.a:graphO» . (TAVAR'ES .!BASTOS. 0 << hl1!bt®S...C01'1Jtl.S» na Rept~blica, 
pag·. 29, not. 51) . 

!Mas, se ·este d ever cone com tão impe.riosa estreiteza pa.ra os tribun.aes, 
~empre e sempre, cl.aJro está que, quanto ma-s g,raduado fõr o agente do po.der, 
cuja desobedie ncia af.front-M' o tri•bunal, mais ad.s-tr'teto se deverá considerar este 
a não ·deixar de promove.r a res·pon.sab :Jidade legal contra o au tor de tão _grave 
abuso de autoridade. 

El' .o d·e que o sup.plú!ca.n te espera não vos descuide is, acudindo- lhe com o 
habeQlB-oorpus ·aqui •requerido. 

(.Com duas canas do padente). 
Rio de Janeiro, 1.9 de Juruho de 1914. - R.t~y B .ambosa.•» 

ADDIT . .AJMEli\foTO A ' PETJÇÃ!O 

'Depois de .proceder á leitura das cartas (documentos sob ns. 1 e 2) do pa-
óente, José Edua rdo de ·Macedo . Soares, lê o aiLditamento á ,petição d e lvabeM-
corpu.s, que é o seguinte: 

«•Ex-mos. S,rs. 'Ministros do Su,premo 'l\rLbunM Federal: 
Ruy Bar.bosa ped e venia a ViV. Exs. prur.a addM.ar á petição em que hoje 

requereu novo h(l;beas-co!'Jl'lkS a favor' do jarnali.!Sta J os·ê Eduardo de ;Macedo Soare.s. 
Gonced-endo ,ao p ac'iente o habea.s-cor'[l1os, que 11le concedeu e m 10 do corrente, 

firmava o Supremo Tribunal F ed eral a sua d ecisão no presu,pposto, racional e 
constitucional, de que a ,privação da liberd·ade nã o importa, necessariamente, a 
incommunicabNida.de . 

.A es.sa pri.vação da liberdade sem a clausula d e incommu-nic.a:bilida:de, o ar-
tigo 80 da Constituiçã-o brasileira deu o nome de «detenção», est ado no qu<tl se 
sup.prime ·a o indli.'Vi.duo .unicamente o dilreito de sair do esta:bel•ecimento onde é 
recol-hido . 

/Mas, desdil que o governo considera a i>ncommwnica,b iJid.ade como es~encia l 

á detenção, ou não tem Jogares, não destinados aos rêos de crimes comomuns, 
onde os indiv-iduos, .sob.re q uem se exerce a acção repressiva do estado de sitio, 
pos·srum estar em dete:nção sem i·ncommunicab.iliàJade, a consequencia é que o 
habe.as-corpus, não ,podendo ser para a 5•uspensão da incommunka·bilidade, ha 
de ser para se relaxar a prLsão. 

Com ilffeito, se a tCoostltuição não admitte a detenção com a , incommuni-
cabiJ.i.dade, e s·em imcommunLcabil~d·ade não tem o g overno meios de impôr a de· 
tenção - .uma de dua,s : ou subsiste a dete:nção com a incommun1cabi1idade, e se 
viol-a, assim, a Constituição, para ceder ao .gove rno ; ou cessa a detenção, que o 
goV>erno tem por inseparavel da incommwnic9Jb.iJ!da-de, .para s e não s·u•bordinar 
ao gove nno a ICOiilstituição. 

Or.a, não sendo conceb1vel que, entre as d•uas a·1ternat ivas, o Supremo Tri-
bunal .Fed,eral·, .gua:rda da Constituição, ant®onh~ a que a co!loca abaixo d0 

.. 
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governo á que colloca o governo abaixo d.ella, não ha outro alvitr-e, pal'a se 
obedecer a esta, e se 1tl!e suj eitar ·áiquelle, senão conced·er o habeas-oo1·pus, atin. 
de se restituir o paciente á liberdade. 

F1oi o vroprio gov.eimo quem poz -a questão nestes termos que obr·lga.m a 
justiJ;a ou a convir na 1rufa·aJCção wnstituci·onal da d·etenção :in.c.omm'IM!icavel, ou 
a mandar levantar a detenção, para não consentir II!>a incommunicabi.!<idade, q ue 
a Constituição não tolera, e o goveTno não dispensa. 

Ante a ~og.ica do direito, portanto o habeas-oorptts ha de ;;er, :não Já para S<> 
levantar a incomm.uni<:abili!da·de, mas &im para volver á !Lberda:de o pa<liente . 

ID, nestes termos, é que o petici-onaria o req11er. » 

Fa!la ~ btm.aàoT Rtty Bcwbos.a 

'Terminado o rela•torio, pede e obtém o paJavra o Sr . Senador Ruy íBarbosa, 
impetrante da Ol'à·en. d t 1W•beas-oo?"pus. 

O SR. IRUY •:BARBOSA - Srs. Min·iBtro.s do Supremo Túl:mnal Federal: 
.serei breve;, porque a gra•vl:dad·e deste e:>o;cess·o, iiá . por vós chtssi:ficll!do entre 

os abus os do pod<er, .tem o seu commentar~o -cabal em ·Si mesma. Na deci<oãv que 
aqui proferis tes aos 10 d·este mez, mandando, media nte habeas-.c>DTpu s, levantar 
a inco=unicabilidade que s offria o jornal;hsta director d' O l~'C·ia!, foi voto 
venced·Or o do iU.u.stre S.r. M·Lni·stro Enéas IGalvão. A§J su~ palavras definem, 
pois, o v·osso julg'ad•o, que e1Ia.s exp r.imem assim: 

«<No caso de que s e trata, a i ncommunica.bilidade é ,um 
social, é um arbitrio ·q ue -o sitio a1ão comporta, é um abtoso 
jra.ncame:nte il!eg.a!, <Para a qual o .he~bea,s~ao·rpus é o remedio 
ou na deteo~ão, como no desterro, sub8'0stl!1n Hberda.de<: que 
esmaga,- . 

excesso de defesa 
de p·ode1·, coa.cçã·o 
proprio : Na p,risão 
o sUi o nã.o p6c~e 

ü ·seu voto, portanto, é, de acc ord-o com o.s principi·os que tem sustentn..io, 
concedendo o 7HLbect8"1001"1Ju.<J, pct?"a /IJZIM" oessa1· a inoomm1mioab·b!ida,c!e; e lhe 
parece que o Tri!b=al outra cous a não <irá decidir, IY•is to que já !irmou essa 
doutrina n os julgados a que .a1lud·iu . » 

Reconhecend'J, assim, co.m o .seu honr.a•do membro, que <ma detenção, como 
no deste rro, st•bsistem !iberdJades qu,e o siltio nã.o póc!e , esmagcw; r econhecend·o 
que uma dessas l:i·berdaJdes é a que c ons iste, para o d etento, no dtreito á s relações 
de communicação com a sociedad e; reconhecendo; emfim, e declaradamente, d~ 

a.ccordo .com essas ,premissas, que, reduzindo o S.r. Ma cedo So acres á pl'isão in-
commUIDJ•cav·el, o gov.ePno v iolava essa IimLtaçãlo constituoional, e, violando-a, 
praticava <<Um a-rbítrio, que .a Sitio não compol'ta», s u•bmettia o paciente a «uma 
.coacçãlo francamente i1Iegal», e li·rworria em •«um a·buso d'e <pode r, o Supremo 'l\ri-
bU;Da! oxdenou que cessasse a incommunica:bi!idadJe. 

!Levada essa •decisão, pelo vener8.1I!do P.I'esidente do Supremo 'l'r.i bunal Fe-
dera.!, na mesma tardle em que a pronunciastes, ao c·on·hecime.nto do Ministro d·a 
Justiça, não se dignou este doe v os obedecer; e, .sem respos ta ou explic ação al-
guma, ao v•ooso respeitavel or.gão, como se tiv~sse ouv1do latir um cão, -ou miar 
um gato, manteve-se nos coturnos do s eu arbítrio, sustentando a incommun-tca.bi-
ilda·de, cuja cessação lhe h avi·eis ·ordena;do . 

Dous dias d epois, assim que tive certeza da franca desobedienc ia do P.oder 
!Executivo ao habOOS"OO·I'PIUS, d ella dei scien c<ia ao vosso venerando president~ , 

que se avress-ou em nequ is1tar ·O cuunprimento da ordem. Mas, cOliDo n-o dia SUibse-
quente, levasse eu o caso á trtbuna do Senado, .para in<teilrar o paJz do novo coo-
f.licto que · o Presidente da R epublica abriu com a jus tiça , o !eacLe1· da maioria 
governista daqueHa •Cama.r.a, ·Sr, ll'avares de Lyra, anUgo magistrado e ex-.mi-
ni:stro da J"•ustiça, me atalhou o 'discurso, dizendo: · 

'\ 
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ooV, Ex. dá licença ·par·a um avarte.? •Ao chegar ao Senado, tive 

conhecimento, por noticia die ocwacter offioial, -de qu€ essa in-com• 
municabi!idll!de, se exist·ilz<, já não ex·tste, neste momento,» 

Ao que redarg-ui dir"igin:do-.me ao a~Part€ador: 

.«•Em que tel'mos cessou d·e -existir, far-,m,e-·ha ,y. Ex. o favor 
-de me dizer?» 

Breve J'oi a resposta, mas precisa: 

•«A informação, que tenhQ, é de que a inoommunioabilidade j á 
não .existe. » 

Uma ci-rcumstamda, .poi'ém, ainda ma•is .solemna .'leio imprimir a ·essa decla-
ração o cunho de •UJm asse r-to positivo, authentico e terminante d:o gQverno. O at~ 

bitro da -situação, o seu Stl(J)remo chefe, o vice-.pr.ooLdente do .Sena'<io interrom-
pendo por sua vez, da sua alta cadeir-a presi-dencial, o -orad-or, lhe di~ se, a el!e, 
ãquel<la tAss·embJéa e á Nação: 

•«iP~ço 11ce:nça a V. - Ex. .para completar a infol'mação que 
aca·ba de ·S·er dada pelo honra:d-o Senador pelo Rio Grande do Norte; 
porque quem a deu a .S. Ex. f ui €U. 

•«Ao vir para o Senado, encontr.ei-me c-om o .9,.. Minist1•o do 
Interioo-, e perguntei-lhe em que ·ponto estava essa questão da in-
-comrrnunicabL!td'ade. 8 . Ex. ditsse-me que e811lWVa suspen..a a inoom-
nuuniael.bilidade, e~tando o detido SQoje~to, sómente, ao regiman com-
m;um• da prisão ,em _ q1M se aaha. » 

tNão acceitei estas informações, embQra não puzesse am duvida a weracidade 
ou lisura -dos -meus dou.s interruptores; porque tin·ha motivos cabaes, pa.ra não 
acredlitar nas do Mi-nistro, sabendo, como sabia, de .scjencia certa, po·r communi-
cações ind-ubitaveis, reiteradas até -áq.uel!a hora, que o g-overno mantinha a ln-
cGm-munic!!!bilidade, pre tend=do illudir a O.eo1são .d-o Tri!bunal com a licença, 
que offerecia ao preso, de .se c ommunicar só com os seus parentes e o s eu Pt·o-
curador, succedaneo mentido e enganos-o ·\la .fra.nquia, .qu-e o vosso julgad-o lhe 
a:bonava. O Sr . Macedo Soares 111ã·o o podia acceitar, nem o ac·ceitou; pois, a 
honra não. admitte que s e resigne á mesquinha e i!J.usiva esmola •das migalhas no 
arbitJrio quem tem a inteireza do seu di-rei.to assegu-rado por uma sentença clR. 
justiça. 

Ao decla1a-r, por.ém, .como declar,ou, •que a inoqmmurucabilidade cessllr~, 

estwru!.p o detido S1<jei to sómente tU<O 1·euimen oomn'IAwm 1cZa P!'·tsão, em q_ue se 
achava, o Ministr•o da Jus·tiça i!ludiu o pr·esidente do Senad-o, e o intluziu a ser 
pGrtllidlor, i·IJJviOlun•taTirumente, -de uma falsida-de publica, a que elle, se a suspei-
tasse, não daria acredito, a honra de .servir de vehiculo a•uto.rizae. o. 

!Mas, a·i·nda quand-o, pel-o contrario, essa -d-eclaração ex'Primõsse a verdade, a 
conolusiLo não ser,ia a que o Ministro, o l eader e o presi-d'en.te d:o Henado com essa 
a !legação querirum justificar. 

«Se o regim.en commum da prisão errn que .se a-cha» o directo-r d'O Irrvpar-
~ial !implicasse, de qualquer ma.neira, com o da méra detenção, .sem incommuni-
cabiJid.ad·e absoluta.mete nenhuma, que o Jutbaas-C!O!-pUs admi:tüa como o un\co 
permissível ante a ·Constituiçã-o, art. 80, pa.ragr.apho 2°, a consequencia não s eria 
que o detido se resignasse a essas restl'icções inconstitucionaes, pa,ra se conf.or-
mar com o «regJmen commum» daquelle esta-b:elecimento, tnas que o governo se 
reconciliasse eom a Constituição, e obedecesse á decisão do Supremo Tribunal 



-711-

Federal, ·designando para a d·etenção do paciente um Jogar (não desti!llado a r.éoa 
de crimes com;muns), no .reg~men commum do quaJ não houvesse obstacul<ls a. 
observa.ncia do vosso julgado. 

O ~sso julgado não deliberou que se levantasse a incoon.municabi.J.idade para 
o Sr. <Maced·o Soares, tã·o sómen.te em relação ao seu procurador e aos seus 
parentes, 111las que ·essa incommunicabiJ.i'dade .se r em<lvesse inteiTame.nte, assegu-
rando-se ao detrdo a li·berdade mais ampla de cO!!IlJmunicaçõ<Js no •Jogar ·d·a sua 
detenção. ·Log<l, se o «•regimen commum, do quartel da !Brigada IPol-idal não 
admittisse a c-ommunica•bili'dad-e a.ôs s·eU.s detent<ls senão red·uzcida, para cada 
um, ao circulo da sua parentel•a e do seu procurador, o que se segui-ria, não é que 
as leis da Brigruda !Polida! houvessem de prevalecer -~ Constituição e aú voss<l 
Julgado, mas que a elle e a ella se obedecesse, a itespeito das .Jeis da Br-igada 
Policial . 

Se aHi não era p·ossivel, buscasse o governo out-ro Jogar, onde o fosse ; e, 
se nenhum existisse, <Yllde o detento não vudesse estar senão, tot-811 ou parcial-
.rn.ente, incommun-icavel, como essa incoll1lmunicabilidrude, geral ou lunitada, era 
inconciliavel com a Constituição, a solução, jurídica, ineV'itavelmente ·d-i-ctada pel•a 
neces&id'ade, seria a soJ.tura do paciente. 

A cousa nã·o teria -sido nova entre nós. •Quando certo velho estad -ista repu-
b.Jicano ·bem conhec-ido <presidia a urm Estad9 vizinho d-este _distrkto, casos houve 
de habe.as-oorptw, que mandaram .soltar presos, em razãq de que o governo do 
Estado ou -os dos m·unicivios n ão tinham co:m que l-hes dar de comer. O regimen 
c·oon:mum de taes prisões, nas C·i·rcumstancias d•e então, vinha a .ser o da morte â. 
fome; e, comQ a morte á fom~e não era regimen, que, em caso alguan, a Consti-
tuição aàmiHisse, ainda para condemnados, as prisõe.s tiverrum de abrir ·as portas 
aos seus •hospedes, para que ·a •Con&tituição, coo.no a ·.vossa autoridade entre todas 
soberana, r .ecebesse a o·bediencia i·ncond-icional, qu e se lhe deve. 

!Mas, a verdade, na especie actual, é que «O regimen da prisão, onde se 
acha» o Sr. tMa·cedo Soares, não oppõe embaraço nenhum â. suspen são tot-al, 
que lhe c<lncedestes, •da incom.municabilidade, não lhe impõe, de modo a:bS<lluta-
mente nenhum, es.sa meia incommuni!ca:bilida-de, com que o M1nistro da Justiça 
tergiversa e su'i>ter.fuge contra a sentença do Sup-remo Tribunal Federal. 

ILong.e disso, pelo contrario, •«o -regimen com:mum da púsão onde se a ch a• 
o paciente exclue, de · todo em todo, a incommunic!l!bilidade, que, nesse reg.imen, 
constitue uo.na excepção muito excepcional ; e é a esta excepcio·ti.alissima exce-
pção que o governo cap.richa em s·u·bmetter o .Sr. Macedo Soares, swbt1·ahindo-o, 
dest' arte, precis:a:mente, ao regi1nen oommt•m da:quelle esta·belecim-ento. 

E' o que, serm esforço, vos dem-onstrarei com o regulamento da Bri.gada Po-
lic-ial, avpr<lvado pelo d·ecreto n. $. 262, de 29 de ID.ezembro de 19·11, ora; em v1go·r 
e de cuja ed'ição officiaJ. tenho a honr-a de v·os offerecer um exemplar, 'Para vos 
irdes certi-ficando, a. medida que lhe eu .fõr lendo as disposições, da minha 
rigorosa fidelid-ade â. letra dos> te:&tos. 

Regulando os castLgos •d-isciplinares, os uni c os d.e que occupa, esse decreto 
dispõe, no seu arti-go 2•68 : 

'<oSão castigos disciplinares: 
'Para officia·es de patentes: 
1• A:dmoes·tação ; 
2.• Reprehensão; 
·3. 0 !Detenção; 
4. 0 Prisã<l. 
Para os sa·r.gentos e ca•bos eMectivos ou .grrud•ua:dos e ·otbt1·as ·pra~as a elles 

assimila das : 
1. o :Reprehensão ; 
.z .o Detenção; 
3. o !Ptrisão ; 

, .. 
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4. 0 IBaixa t emporaria; 
5. 0 Badxa def,initiva. 
Plllra os so!daclios, muSicas, CDl'neta~. clarinoo e ou!J.ra8 praçoo de pret, smn 

graduação: 
1. o !Reprehensão ; 
.2. o iDEl'tenção ; 
3. o !Prisão.» 
IPor aqui já se vê que não invente!, ou phantasiei, quand-o, requerendo 0 

habeas-corpus contra a incommunicwbiJ.idade, o estribei 111a premissa {!e que a 
cretenção 111ão se conrfU'node com a prisão, e de que esta, na escala das privllJÇões da 
libNda~e inodividuaJ, tra-duz, em relação iiquena, um grão de s·ev·eridade' mais 
dura, ·uma e:JGp.iação aggravada. o !Regulamento da Brigada !Policia:! rfaz, .por 
tres vezes, s u ccessivrumente, essa ddstincção -obvia, quaU'Dicando, e.m todas e l.las, a 
prisão como um genero de penalidade mais ri-gorosos do que a detenção. 

Mas, pro.sig.'l.mos . 
.P-ouco ad~l!Jnte, n-o art. 291, est atue o mes-mo ~reg.ulamento : 

<~.A' prisão ou 'lietenção das praças sem graduação poderão ser, 
confo·nme a gravidade da transg ressão, .a&Wtaionadas as segui•ttes 
p·enas accas.s<O•-has : 

1.0 - ~obQ'O de 6erviço com equ!prumento em comp.leta or.dem de 
mrur-c.ha, ou sem elle ; 

·2. 0 - •Ca•r·ga de arm·as; 
t3. 0 - Faxi·na; 
4. 0 - Repetição <da ins truoção p.ratica; 
15 •. 0 - [Diminuição do numero das reelções dla.nias; 

_16.0 - :OirninJUÍção da -raçãó em uma ou :mais refeições diarias ; 
7.0 - 'P·rivação <le vicios tolerados; 
8.0 - I s.olannento tl1o culpetclo em o.ellwla espe.c<i.al. 
IParagraph-o unico . - Estas mes-mas penas poderão ser tambem 

appJi.cadas á .s< praças '{tt'Giilu~àas, quando ?iebaix~dJas temponM·iamente, 
com excepção dos sarg·en.tos. » 

Alhi t endes, sen'hores. E' a enumeração tfrJS 2JI:1Was acoeJBsOrias, wc~cHoionaveis 

á priSão, ou á ·dete»;ção, quando a prisã o ou. detenção, recahirem sobr·e praças de 
pret não gq-UiduaJdJas, ou sobre as graduadas, que s0<f'!11ere.n bOiixo. t mnpo·raria; e 
isto mesmo com ex-c.J.usã-o dos sargen.tos . 

.São oito essas p1611J1118 Cl!Ccelssorias, cabiveis s-6 á s pnaças de pret. Seguem ellas 
UJm-a escala de aggravação .g.radativa, e sô no extr emo -dessa escala, onde aliás, 
se inscr evem outras p enas assás v exatorias e hum;Uhantes, acaba.m pelo isola-
?n.ento, que tê a imcDmhWI.I.nioabilida.de . 

·Logo, SE\o"'lmd·o <o ir~i>n poonm•Um~ do -e!!t11i'*leolnnen-to polil!'i-al, onde 
se acha o Sr. Macedo Soares, •a incoonmunica:bllitla'de é a mais grave das oito 
penMid·a des accessorias, accrescentaveis á detenção ou á prisão, mas só accres-
centaveis rquandJo os presos ou detewto forem méras praça;s d.e 7Jret · 

•E', pols, a inco:mmuniclllbilida<le, ffio ~-eg·im>Jen conwnum cl.aqtt-ell a casw, um 
<:astigo addioional, !havido nos t ermos d-o regulamento, por mais v exatorio e 
penoso que o serviço dobrado·, a car.ga de a-rmas, a f ax Lna, a .reiteração das li-
ções praticas, a l}rdvação dos .gozos d.Ilicitos e, até a reducção do alimento. En-
tretlllnto, é a esse exame, a mais severa das penas adm.ini.culares, á pri-são do 
soldaibo, que se acha gujeito o jornalista· !Macedo Soares, distincto official ilemis-
sionario da Arrm!llda rBrasileio:a, nã:o ob.stante o Tegimen commum da SnigaJda P o-
li-cial <destinar essa pena exclttf,SiJvla?11Jente aios soldados, não a inscrevendo senão 
Cüm·o uitiano r ecurs-o entre as durezas da quella s•éri.e de ca-stiogos, e não permittir 
o ~rt~go 80 da •Constitudção, contra -o.s 'lietddos :polãticos, outra restrtcção d:a sua 

,.. 
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Jiberdad~ mais que a detenção pura e simples, senn carader de expiação penal e, 
conseguin•temente, sem posS'ibilidaJde a:'b<>olutamente nenhuma, de penas · accesso-
rias, que, como cwcessorias, suppõem outras penas, a que se s-obreponham, . aggríL-
vando-Jhes a soewridade. 

Todos esses presos, a que o regu.Jarnen.to da Brigada se refere, desde o 
artigo 286 atê ·ao art. 292, occupand-o-se com a prbsãio ou d/etençã<O disciplinar 
!m.posta aos sargentos, cabos, soldados, musicas, cornetas, darins e owtras pra-
ças de pret, gra·duadas ou não, a essas assimiladas, são p1·esos commMlV.S' cuja con-
dição, portanto, não rom a menor afinidade com a dos detentos políticos, que os 
tex·tos constitucionaes cuidadosamente d .isttnguem e mandam ~para.r dos presos 
eommuns, prohiJbindo que se reunam uns e outros nos mesmos logar~s. 

!Mas, sii va:ra os soldados admitte o regulame nto da !Brigada, e isso coma 
pena a outras penas accessorias , a inco.mmunica:bilidade . Qua'llto aos offici·a:es, o 
mais g.rave dos castigos ;J:i&ciplif\ares, alli taxados, e cumpridos naqueJ.le qua·rtel, 
ê a p1··isM simples, que apesar de se inscrever num .grão d~ penal!idade sup er!i·or 
á cletençiW, não iJmpõe a irwommunicrubilidrucle, a que, entretanto, o !Ministro da 
J.ustlça pretende submetter o Sr. Macedo Soares, ex-0\ffidal de Marinha e jor-
nalista, quando a sua cond·içã:o legal nem a. de tmjeiit<) á Plrisão s·irnples, mas a 
s·imp Zes det f!nÇã.o • 

Completando essas . disposições, o artigo 93, perernptoriamen.te estatue que: 

«Os officiaes, quand-o punidos disciplinarmente com pl'isã.o, se-
rão recol-hidos á s-ala do estt6d!o-maior de ru;ma f,ortale:>:a ou quartel, 
mt á stta moraclia pa,rtic'Ular. " 

A sala do estado-maior, onde ·tem seu centr-o o serviço diario, onde o estado-
maior se reune, on~le se reune a of.fliialidade, é uma sala pubJi.ca no quartel. Alli 
Ee' recol•hem os officiaes <'Liscipl!inarmente presos, e, ·com eLies, os presos civis , 
indiciados em orimil.S ·com'!Iluns, q·ue, como oMJ.ciaes da Guarda Nacional, homens 
formados ou n egociantes matriculados, são equiparados, nesta rega.Jia, aos offl-
ciaes d-o ·co.rpo ou reg.imento. 

Todos elles, alli, apesar de r<éos, indiciados em crLmes e por elles proce~a
dOS, estão em con.tacto coon toda a officialid'ade, e se CO'IIlJDUnicam, sem res-tl'i-
cção alguma, ep!istolarmente, otelepnO'Ilicamente ou pre~encia.Jmente, com os sólus 
parentes, a;dvogados, am•lgos e v.isitas de -toda a ordem, coon a Ji.bei'dad~ e a lar-
gueza que l•he apran: ter. 

Este é que é o ·«regillnen comrnum» da prisão, onde se acha o jornalista 
Macedo Soares, e onde, comtudo, em contraste com essa illimitada .communicabi -
lidrude, contionúa incommunõcav el, elle, que não é preso, nem i·ndiciado, nem pro-
cessado, nem quaNficado, nem accusado em orime de especie alguma. 

Ma i~ . O regimen commum, alli, segundo o !IJrt. 295, é o do quartel por me-
l)agem, quer dizer, o da comm'Unicabilidade integralmente g.arantill.a, isso, não só 
qua·nto aos 0\fficiaes mas tambem quanto ás pro{Pr-ias praç.a.s de pret, desde que 
se trate d~ méra dJetenção. Ess:e a·rt>go ·é formal e decis'ivo na sua litemlidade, re-
fer indo-se á detenção dos offlciaes e p•·aças. 

De m·aneira que o que se dá com o director d'D In11p'arcial, p.reso incommu-
nicavel, com uma numero·sa guard·a em armas á vorta, é, justam~nte, que o Go-
verno, longe de o suib<rnetter ao l!"egümen commum daquetlJe estrubelecimento, com·o 
inculca oria ·uma s·iotuação contra-r'ia ao seu regi.men commum, .par.a lh~ impôr a 
incommunicabiloda•de, rebaixando-o, assim, a uma condiçã-o inferio r á dos soi· 
dados razo~. qua,ndo sihnp'lesmente d ·etidos, como ·eJ.Ie -o é, ante o art. 80, d'a 
Constitu'içã.o. 

O General IS!lva !Pessoa, ICom·manda·nte da Brigada, poderia attestar como 
torrum alli tratados, em 1902. os pr~sos IJ)oliticos, qu~, em numer.o de cerca de 
trinta, como envolvidos na conspiração monarchista, estiveram no quartel dos 
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Barbonos. Se bem que r-espondessem a prooe~o. tin'ham o quartel por men;ugem, 
com•municavam-se co.m todo o mundo, e o !Sr. ·Consellhei!ro Andrade F'i.gueira alli 
recebeu uma grande manifestação da mel.hor gente das claJSses mais cultas e 
homens de tod•as ·as idêas, na <qual tive parte, sem que, nem gover•nq, nem a poli-
cia, . nem o regimen do qual"tel, no~-o veda1SS•em. 

'Não tem, pois, ·. justificação legal nem precedentes o q1u·e agora se !}rrutica. 
Não o tem no vexame que se acaba de crea~ . Noeun o tem na d·eso'bediencia, com 
que o ,pretendem leva.r pCJir deante . 

A vossa decisão é irretractavel. Está p.roferida: ha d·e ser mantida. El!a ex-
prilme ··a <Constituição, e nel!a ·a&~enta. .Se, ,pois, o regimen dos Jogares de de-
tenção, a que o Governo pó.de reco11rer, tem como elemento essencia:] a inco.mmu-
nicabiJ.idade, e Ma é inconciLiavel com a . vossa decisão, a consequendia "lrrecusa-
vel será que a llrurgueis, mandando restituir á liberdade o paciente. 

Mrus, não deixeis zombar da vossa .arutor'l.darle. E! la encerra em si Os meios 
de ex1·gir a obediencia, e .de ,promove r, contra os deso.bedientes, a sorte legal dos 
cuLpados . : 1' 

Voto do Sr. M inistro re;~ator 

Em 8 eguida, o •8-r. Presidente conv·loda o Srr-. 'M!inistro relatCJir a dar o seu 
voto . 

0 S-R. MINIST-RO AMARO CAVALCANTI (11eZaton·) - dd!z c[ue O fundrumento 
un~co da presente .petição d·e habeaJS-co?·pws é o desroopeito ao habeas,-corpus an-
terior concedido ,por est e Tribunal, anandando ce&sar Por completo a incommu-
nicabi'Jiidarle dO paciente, e, insisti.ndo so·bre o mesmo fundamento, o impetrante 
pede m·a,.s que o Trtbunal ap,p!ique a Jei ao caso, mandando !}romover a res ponsa-
bl:lidade de qu·em <haja asstm desolbedec1d·o a d·ecisão do Tri'buna1. 

\Neste caso, se ~mpõe a pre]imionM' d'Q pedido de informações ao governo. 

Voto do Sr. Mi?Vist?'o Enéas GalváJo 

0 •S'R, 'MINISTRO ·EN~AS GIATNÃO - diz que, ria ,petição d·e habeas-corpus, não 
se ·allega rupenas o desrespeito ·á d'ecisão anterior do Tribuona.l; ha um out:ro t re-' 
cho cmruplementar, ha o additaanento em que ;;;e a!leg.a; que o >paciente ootá entrr-egue 
ao regim·en d·a prisão commum . 

Qlll.anto á. i:rucarnmu:nicrubdJoi.dade, j-á á'Oft juJ,garlo ,pei·o Tribunal, já foi deci-
d!ldo que é irn1egal, violento es-s·e cons1n-angti!mento, .esse addend-o á simp1es de· 
tenção do pa-ciente . . 

<Se o Governo illão cumpre a decisão d•o Tribunal, se .desres•peita o acoordam, 
outros são os meios legaes, outras as p.rovidencias constituci'onaes ; o Tribunal não 
t em meios,. elementos •para apurar aqui a responsabilidade que por acaso caiba. 

A detenção por mo-tivos p.o'!iticos ou o desterro dentro do territorio do paiz 
são actos permittl-t'.os, d111ra.nte o esta·do de sitio, mas além disso ;nenhuma outra 
violencia pód<e pesar sobre os detidos ou desterrados. 

:Fo-i :isto o que .decidio o T rbbunal, com fundamento no § 2• do art. 80 da 
ConstituicãQ. 

·Mas, no caso presente, 1la 1\lrna segun.da ·parte, a que se refere a um novo 
motivo •dQ pedid-o ·de h a7Jeas-corp1tS. Allega-se que o paciente está recolhido á 
!Bri•gada 1Po-lkia1, nã.o em uma dependencia livre , mas cercwd!o' de pro'Videncias 
que sómente cost•umam ser tomadas com relacão a prisioneiros em cumprimento 
de penas. 

Esta ·não· é, ·não póde ser a -situacão legal ;do paciente. 
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Ha, portanto, a-qui outra inconstitucionalidade q·ue o 'Tri-bunal preciza Jul-gar. 
Diz que preciza a.g.or:a dar algumas explicações ao Tribunal para que não 

pareça que ·é incoherente. 
Desde as mais anti-gas leis sobre habeas-corpus até o Regimento do 'Tribunal, 

ha dispo~itivos q:ue regulam o procedimi!nto preliminar d'e um processo desta na-
tureza. 

Reconhecida a competencia do 'Tri-bunal, para conhecer do pedido do ha;beas-
corpus, seguem-se as providencias relativas :l, expedição da ordem para que o pa-
ciente com•pa-reça a juizo e ao pedido ide informações á a utoridade. 

Quanto á materia da competencla :do 'Tr ibunal para tomar conhecimento, j:l, 
teve occasí·ão de demonstrar de modo sobejo que, nos termos do Regimento do Su-
premo Tribunal (art. 16, § 2° n. 1 lettra b e art. 16, § 2°), é vedado a este, não 
o conhecimento >do pedido de ha;bea,s-corpus, durante o sitio, mas conce.der essa 
ordem ou a de soltura, verificado <que seja tratar~se de ·qualquer dos casos d·o 
§ 2<> do a~t. 8 O da Constituição. 

Não fosse assim, não 'ha,veria meio de proteger a li>ber:dade i:ndivi•dual, quando 
as lnedi!da.s de repressão contra as pessoa,s •fossem a,l·ém das prescriptas na Consti-
tuição ou attingi<l.a garantia constitucional que o sitio não envolve. 

O art. 11-6 do Regimento <l.etermi·na QUe o Tribu·nal yerifiq·ue se o caso é de 
sua ·competencia. i"ara verificar se o caso é de sua competencia, 1'\ oprecizo que 
tome con·heci-mento do pedlido; do contrario, se firmaria uma :doutrina mutto pe-
rigosa : é que no estado de sitio não se conheceria do IÍa beas-co?'JntB, t a ntas quan-
tas possíveis v iolencías e illegalid·wdes commetti-das rpelo 'GoveTno não encontrariam 
solução legal, como se pol'ventura fosse al•guem desterrado pa.ra fõra do territorio 
na,cional, se alguem .fosse mettido na Casa :de Detenção, como criminoso politico. 

Q-uanto ao pedido d·e informações, o Tribunal ·por vezes tem dispensado, mas 
em situa,ções especialissimas. 

N<> ca,so do habea;s-cm·pus 'impetrado pela .Mesa éLa AssembJ.éa do· Estado do 
Rio, o Tri•bunal ·Cispensou as infoo'!nações, porque a petição veio acompanntada de 
certidões, de documentos que ·comp[·ova,va,m o footo . · 

No caso do habea;s~corpt's requerido anteriormente a f.avor do rpaciente José 
Ed.ual.'do de ·Macedo Soares, tambem foram dis·pen:saüas as informações, porque 
o ·facto estava prova·do aqui e a sua illegalidade era flag rante ; bastava ler a dis-
pooiçã<:> cons t itucional, para se ver desde :Jogo que a detenção ni'to acarreta a 
incommu'llic a:bili<l.•a:d·e. Ai·nd·a mais. O Sr. Minis-tro Procura:d·or Geral da iRepu-
blica sustentava, na occasião, a doutrina de que a jncommunicabi.Jidade não era 
uma violenci'a, não attentava contra a Constituição, porq.ue não se compr ehende, 
dizia S . Ex., :detenção politica sem incommunicabl:lidade. 

Tinha, portanto, o Tr~bunal a palavra honrada e segura do Sr. Ministro 'Pro-
curador Geral da 'Republica, a qual era, por ássim dizer, a do G()verno. 

0 S'R. MINISTRO illofUNIZ BARRETO (Prom,raãm· Ge'ra1 da Repubbbca) - Não 
<lisse qui! o paciente estava incommunicavel, senão que se estiv·esse incommuni-
cavel... ' I , .. ., ·r 

O SR. MINISTRO 'IDN:lllks GALVÃO - Ainda assim ·procedem as considerações que 
vem ·fazendo. 

O Tribunal tinha a pa:lav r a do 'Ministerio iPublico que, na opinião do grande 
civilista Mattirolo, é o «representante de! potere executivo presso l'autoritá giu-
<liziaria». 

Mas, no caso vertent e, a s ituação é outra: n ão existe uma prova, uma · affir -
mação categorica <lias a:utorild:ades publicas, um documento, um .resq·uicio, emfim, 
que leve o Tribunal a acreditar ·qu eraelmente o paciente se a~h.a recolhido a uma 
prisão que não é aqueHa que se· destina aos <!etentos politicos. 

O Tribu.nal tem, sim, a paflavra Ido 'honraoé!iSS>imo impetrante, mas ·pQ'r muito ·que 
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mereça o Hlustre .advogado, não poderá decidir esta questão sem que esteja 'munido 
dos elementos necessarios para j-ulgar com acerto. 

Eis a razão por que acom-panha o Sr. Ministro relator. 

Voto do Sr. Minil8tro Leoni Ramos 

0 S<R. MINISTRO IlEONI RAMOS - pede ao Sr. Pre-sid-ente do Tribunal se digne 
proc~der á leitura do officio do Sr. ·Ministro do . Interior, em resposta ás r~pre

sentações que l'he foram dirigidas , sobre o não cumpri)?en to do habeas-co?'P1l8, 

O 8R. :PRESIDENTE - procede á 'leitura desse officio, em que s e declara que o 
paciente· não se· acha incommunicavel, visto como póde communicar-se por co_r-
respondencia, receber as .pessoas de sua família, seus procuradores e amigos, . que 
não sejam 1-econ•heci-damente agit ad-01res da ord1em pu•blica. 

O S'R. 'MINISTRO LEONI RAMOS: - El' !Uma confiooão que o Governo faz. O pa; 
ciente só pó,de receber seus parente", seu procurador e al-guns amigos. 

0 'SR. MrNISTRO SEBASTIÃO DE LACERDA - diz que, quan.do se &Ubmetteu ao 
juLgamento deste Tribunal o primeiro •Pedido de habeas-corp1t,s em favor do pa-
ciente, S. Ex. e mais dous collegas defer1ram o pedído para que o paci:ente fosse 
posto em liberdade. 

Pe'los fundamentos, que então ex·poz, dispensa as informações. 
Disse o Sr. Ministro Enéas Galvão q·ue o caso que se discute é muito diverso 

daquelle qu-e se referia ao habeas-oo·rp1t,s impetrado em favor d·a Mesa da Aooembléa 
L egislativa do Estado -do iRio. E', ·r&a'lmente, muito diverso, porque o de que se 
trata ·é muttis.simo mais grave. 

O S'R. MINIS'DRO EW!l:As GALv'.'i.o - !(li2 que fez referencia a;penas á •prova dos 
factos, salientando a ·C.esnecessid•ade de informações ·na;q-uella occasião. 

Voto ào Sr, Ministro Seblt..stiãio -d-e Lace1·d<a 

0 SR. MINISTRO SEBASTIÃO DE L AC'ERIDA - 0 impetrante disse, na S·Ua petição, 
o qllle já havia declar3.1do no Senad-o. da Republica, q.ue a decis·ão :do T rilbunal não 
estava sendo cumprida. A:lli fo~am levadas ao -conhecimento do impetrante as de-
clarações do Sr. Ministro da Justiça de que o paciente não se achava sob o regimen 
commum da prisão a que fõ,ra r ecolhLdo, que o oob-eas-oO?'ZJU.s seria cumprido. En-
tretanto, o impetrante e os amigos do paciente tinham conhecimento '])er-fei·to, com-
'Pleto, de que o M-inistro rrão dizia a verdade, tinham plena certeza .de q:ue a decisão 
do Supremo Trib-unal, do orgão mais elevado da Justiça Nacional, não estava sendo 
cumprida. 

O impetrante, pol' :duas vezes, dirigia-se ao Sr. Presidente deste Tribuna'!, que, 
attendendo á reclamação, officiou ao Sr. Ministro da Justiça. 

A reS']Josta 'devia ser immediata, mas o Ministro, em lugar de responder, dei-
xava que corressem, comú verdadeiros, os fa-ctos denunciados pelo impetrante e já 
declarados no Sena.do. 

Esta circumstaneia era •por si só bastante para que <Se t ivesse a plena certeza 
de que a decisão ido S!llpremo Tribunal não .fõra ã0atada. 

Em varios jul-gados, t em sido decidido ·que a auto-ridade eo·actora que não ·presta 
informações á .Justiça, quando e1las l•he são requisita.:ias, está sudeita a que o Tri-
bunal cons;dere como verd.a.dei-ras as a,llegações da victima da coacçã.o. 

Por que razão, pergunta, q-uando se trata de desacato formal a este Su·premo 
Tribunal, ha de elle pedir informações ao Sr. Ministro, que, por of.ficio, toma 
evidente que se não está respeitando uma decisão P,a Justiça? Não está claro . que 
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o Sr. Ministro da Justiça ·procura, restringir essa communicabili.dll!de que o Ttibu-
n 31l declarou ser ampla em relaçã oaos cetentos por motivos politicos? 

Accentua que, estribado na Constituição, tem procurado, sempre que ao T ribu-
nal são S'U j eitos -pedidos desta natureza, amparar os direitos vio'la_dos, desrespeita-
dos pelo Poder Executivo, ainda que sob o pretexto d·e empl'ego de medidas de or-
àem politica. · · 
. 0 habelUI-C01'PUB a ntérior foi concedi:do pará -que n ão fos~e o paciente sujeito 
ao regi·men de incomml\l•nicwbi!idade, m as vem o Ministro e diz - n ão, esse regi -
men, que pretende 'O Tri·bunal, que pretende a Constituição, não pôde ser completo . 

.Se não pôde ser compl·eto, nada mais resta ao Tribuna:! que manod-ar pôr em 
liberdade o paciente. E' es-te o unico meio da j·ustiça fazer re-s•peitar suas ~ceisões. 

Voto o_p Sr . llfini;<;tro Pe.diro Lessa 

O SR. MINISTRO PEDRO L ESSA - diz que tambem dispensa as informações, por 
dous motl:vos: primeiro, .porque j'á de uma .feita, no caso da IB·a.hia, o Go-verno 
prestou rin<form:ações que não errum ver;d•adeiras, send-o que, desde então, resolveu 
que nunca mais -lhe pediria escbuecim entos, que procurmria, nos autos, elementos 
que o habilitassem a formar juiz.o, visto como <Js fornecidos pelo Governo, quaes-
quer que elles !fossem, não poceria m ·actuar no sEm espirito para votàr deste ou 
d·aquelle modo, e, em segundo lugar, porque seu v<Jto, n es•ta. q'll·estão, é radLca l : en -
tende que o paciente deve ser solto. 

O esta.do de sitio foi decretado inconstitucionalmente, e prorogado nas vesperas 
da 1nstaHa.çã.o 'do Congorsso Federal, para vigorar durante toda a sessão legislativa 
a c tua!. 

!Não havia facto a~gum que- ex<j,gisse a decretação desse estado de sitio . 
Os dias q u e se passam ·estão convencendo a todos d e que, realmente, não ha 

fundamento aLgum para o sitio. 
'Não man~a cessar a incommunlcabilidade, vai além : seu voto é ·para que se 

~o·Jte o paciente. 
Dada a con stitucionalidade do decreto, se 'houvesse um fundamento r eal para 

sua expedição, certo, _ não mandaria cessar a !ncommunica-bilidade. 
J'á o disse, em uma d·as uÍtimas sessões, e repete. - a d-etenção que o estado 

~e sitio autoriza .pôde ser acompa·nhada da incommunicabilidade. 
Assim, -se houver uma gouerra internacional, o.u uma g rave co-mmoção intes-

tina, de tal modo que se torne necessa,rio conservar presos e incommunicaveis os 
chefes da revO'lução ou !~!gentes extrangeiros, está cla-ro q u e, n este caso, nmguem 
mandaria que cessasse a i-ncommunicabilidad·e de um detido. 

Não s·e compre·hende que, em taes casos, .presos algum; ohefes da revolução, 
fiquem elles em communicação com os outros, a-fim de continuarem a dirigir o mo-
vimento, as mano.bras contra a segurança publica. 

Concede a or.dem de habeas-cO?'PWl. 

F'al~a o Sr. Mimistro P11oou?·ado1· Gera! 

0 S'R. MIIN'ISTRO MUNIZ iB~RETO (P1'0CU1'([1(/;or G!Pa! àa Riepub!ica) d·iz que 
ha, incontestavelmente, uma ,grande conf.usão em tudo iato. 

Mal S. Ex., o Sr. ,Presidente do Tri•bunal, a<la;bava de ler o officio do Sr. Mi-
nistro da Justiça, ·desd•e •Jogo se emprestar am sent~dos que as palavras desse do-
cumento não tra;duziam. 

O que o S·r. 'Mini-stro ca J•ustiça. commun-ic~u fo·i o s eguinte: que não havia 
incommunicab1Jidade, que o detido podia communicar-se, por meio de corresponden-
cia, com quem lhe aprO'Uvesse e, pessoalmente, com os seus pa-rentes, com seus pro-
cura:dores e com os amigos que o procurassem, uma vez que esses amigos n ão fos-
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sem reconhecidamente pessoas envolvi.das na agitação po!itica que determinou a de-
cretação do estado de sitio . 

.Se o ®gregio Tribunal entender que esta;;; •palavras do Sr. Ministro da Jus-
tiça não exprimem a verdade, que exprimem, incontestave·lmente, a meu ver, o que 
tem a fruzer . é solicitar novas informações com relação ao assumpto. 

E' precizo que o Tribunal a:precie ·com abso.Juta isenção de animo as questões 
que l-he -são offerectdas e que devem ser exam1nadas sómente em sua face j~ridica. 

Nã·o houve desres-peito ·á decisiL:> deste T ribuinal. 
Pensa que as informações são necessarias para que o Tribunal, com pleno 

co-nhecj.mento de causa, resolva, como entender, em sua aJ.ta sa,bedoria. 

Voto rlo Sr. Mini-stro O livewa Ribe<i1·o 

O SR. MINISTRO OLIVEIRA IRIBlHRO - •diz que não p<reciza desenvolver consi-
derações a respeito da decretação do estado <le sitio actual, porque sua opinião já 
é conhecida. 

A questão •Principal, que se rugita no ·presente caso - é saber se o Governo 
cumprio ou não a decisão po Tribun al. 

Acha que se deve agir no caso com todo o desembaraço, embora possa succwm-
bir o Poder Judiciario na Juta com o Executivo. 

Se o 'Governo não cumprio o habeas-cor:pws, cabe a.o Tribunal averiguar se 
a responsabilidade é do Ministro da Justiça, para mandar responsabHizal-o. E para 
o processo dos Ministros de Estado ·é competente o Trib.unal. 

Des.de q·ue o Sr. Ministro da Justiça declara que cumprio a decisão do Tribu-
na'!, não póde o Tribunal ·pronunciar-se sem pedir informações. 

·-·--....,..~·-· 1 

O SR. /MINISTRO EN:illA'S <GALVÃO - discorda da opinião de que o 'T ribunal possa 
apurar a responsabilidade do Sr. Ministro da .Justiça, pois, ap·ezar de estar o aviso 
firmado pelo ·Ministro, sem declaração ·de que agia em nome .do Sr. Presidente d~ 

Republica , é o !Poder Executivo, do qual é parte o titula.r da:quell a ·pasta, quem 
expede ordens sobre a situação do .paciente. e é certo que ao Tribunal não com-
pete processar e ju1gar os crimes connexos com os co Presidente da Repu·b1ica. 

0 SR. MINISTRO OLIVEIRA RIBE-ffiO - procede á :eitura .do ji• 4° <io art. 80 ela 
Constituição, pa-ra mostrar que· responsaveis '])elos abusos commettidos são as au-
toridades que tiverem ordenado taes medidas. 

!E' o 'Ministro, são as a utori<iades que executam o sitio que, nos t ermos deste 
§ 4o, do art. 80, ·podem ser roopons abiliza.dos, independentemente da responsabili· 
dade do iPresidente da 'Republica. 

Não se ?Jóde, '])Ois, ·no caso, negar a corn.petencia do Tribunal. 

Voto do Sr. Mini&tro Gui/I?'Uarroes Na-tal 

0 •SlR. MINISTRO GUIMARÃES INATAT~ - -diz que, não O·bstante O voto ·dO Con-
gresso, approvando o siÜo, -como os Srs. /Ministros Pe.clro Less a e Sebastião de I"a-
ceroa, aoha que é inconstitucional o respectivo decreto. 

Desde -que a ssim pensa não •póde deixar de considerar il'legal a coacção sof-
frida pelo pa<Jiente. 

Quanto ao cum·primento ou nã.o da ordem de habects-aorpus, acha dispensavel 
a infor1mação, ·porque ahi está o officio .do Sr. Ministro da Justiça, communicamdo 
que cumprio, <!orno a entend·eu, a decisão ·do Tribunal. 

O .Sr. ·Ministro da J'llstiça não podia estabelecer restricções á decisão do Tri-
bunal; era obrigado a fazer cessar a incommunicabilidade, devia obedecer leal· 
mente á ,decisão. 
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O SR." MINISTI«:l ·PEDRO LEs·SA - volta a fallar, apenas para dizer que se fôr 

aceita a juri&prudencia d·e que o ·Executivo tem a faculdade .de decretar o sitio, 
ainda que nada justifique essa medida extrema, e d~ que o Tribunal, da;da a exis-
tencia desse acto inco.nstituciona'l, deixa d·e .garantir os direitos lesados, a conse-
quencia será esta: que tod·as as garantias da 11-ber,dade individual, todos os direi-
tos constgna:dos no art, 7•2 da Consti•tuição, desa.pparecem, ou ficam sem valor; 
porque, no momento ·em que o ·Presidente da iRepublica q•uizer, pôde .pei,feitamente 
prender, desterrar, emfinn violar todas estas disposições constitucionaes. 

Precisa accentuar mais uma vez que 0 Tribunal não declara inconstituob-
nal o sitio, paxa o fim de annuMal-'J, senão para o effeito unicamente de garantir 
a Iiberoade do individue· violada por esse acto inconstitucional. 

Conllra os v•otos dos .S1·s. Mini&llros .Sebastião de Lacerda, P&:iii'IJ L oosa, (futma-
rães Natal e Mawoel Mtvrtinho, ooncedet~-se o «1Yabeas-co1·pt~sll, aj'inn ae .se so7Jiclta-
rt7m injoranaç&es do 81·. Min·istro da Justiça, pcwa a proxwna sêssao, r emettendo-se 
cópia do accorclrun de que se tratou. ·O 8•1'. MiniS.tro Godotrado .Cunha co?tlve-
ceu do pedido e os 81·s. Mmistro.s Peàro Lessa, Gumna.·ães Ntata.l e ·Sebastião de 
Lacfffda conced·ia·rn ~lesde logo a orodem, de soltura, 

IMPETRANTE - O Senador -Ruy iBarbosa. 
PACIENTE- J. C. de Macedo Soar~s. 

R'ELATOffi.IO 

0 SR. MINISTRO AMARO CAVALCANTI (1·ezato!") fazendo a exposição do feito, 
diz que na sessão passada o TrilJunai resolveu se pedissem ;osclarecimentos ao 
Governo sobre o habeas-C01'JJUS impetrad.o a favor .do paciente Dr, Jos·ê Eduardo de 
Macedo S·oares. 

S. Ex. procede em seguida á l~itura das informações enviadas pelo Governo. 

ADDITAMEINTO A' PETIÇÃO 

Pelo Sr. Senador Ruy Bal'bosa, impetrante do lwbea s-conJt,s, foi diri·gído o se-
guinte ad•ditamento á sua .petição anterior: 

«Elxmo. Sr. !Ministro r ela to r : 

•Ruy 1Barbosa, impetrante do habea.s-corpt<s requerido a favor ,do jornalista José 
Eduardo de .Macedo Soares, vem pedir a 'V. iEx. q·ue se digne mandar juntar aos 
autos dess ef eito, para se lerem ao Supremo 'Trtbunal Federal, na sessão de amanhã, 
os dous i!mportantes documentos, que a este vão annexos: ·Uiffia carta, por cópia, 
.do paciente ao impetrante e uma carta, em o-riginal, dirigida a um amigo do paciente 
pelo Dr. Alfredo :Pi·nto, &utor do regulamento n. 6. 439, de 3(} de Março de 1907, 
que reg;, o serviço •POlicial desta cidade. 

Na ·primeira dessas duas missivas, ·O director d'O Imparc'ta! fornece dados .da 
maior relevancia e interess·e acerca da sua si.tuação na !Brigada Policial, e invoca, a 
esse respeito, onze testemu·nlh:as, da maior comp.etenda quanto aos factos a!legados, 
quasi todas especialmente valiosas pela sua reputação social, e aLgumas da mais 
completa ins uspeição, como o proprio general commandante da Briga.da, dous dos 
seus · of·ficiaes,' •um dos quaes o command·ante da •guarda posta ao •paciente, e um 
sargento que nella serve. 

A carta do Dr. Alfredo Pinto, o reformador do nosso serviço policial e orga-
niza!d·Or do seu ~regimen vigente, vem descortina.r •um !l!specto da questão, até aqui 
não contempla_do, 
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O art. 240, do -decreto n. 6. 439 (.não 6. 440) citaco pelo ex-Chefe de Policia 

do Governo Affonso Penna, dispõe: 
J 

«Gomo si.moples ·indiolwdos em Ôrimes commtuns, ou no caso de pro-
nunoia, serão recol•hidos ás fortalezas e ·quarteis, á disposição das arutori-
dades civis: 

I - Os mHitares ;de terra e mar. 
II - Os que tenham títulos scientifkos por qualquer das Faculdade~ 

da 'Repubilca. 
III - Os officiaes da Guar<la !Nacional, da Força ·Policial ou do Corpo 

de •Bombeiros.» 

De accõrdo com este destino, que lhe attri·bue o regulamento n. 6. 439 de 190 7 
o quartel da 1Bri•gada Policial está especialmente reser·va.do a recolher rê~s de cri: 
mes coanmuns, quamdo pert encentes a ess·as tres categorias, e, nesta conformidade 
alli se recolhem constantemente, lá se achando, agora mesmo, recolhidos al·g.uns 
rêos ode crimes communs. O quartel da Brigada Policial é, portR;nto, 

um luga.· dootina;d;o a •·éos de arimes oonnmuns. 

E isso não ·por .a.ctos acci.dentaes ou transito.rios expe,dientes da administração, 
mas por •uma ilisposição lega'! e permanente, ·por um texto especial e formal da lei 
daquella cas(L e daquelle srviço, o reg,ulamento n. 240, do <Cecreto n. 6. 439. 

Ora, a nossa Constituição prescreve, no seu art. 80, §· •2•, druus.ula 1•, que o 
Poder Executivo, 

«durante o estado de sitio, se .restringirá a impõr a detenção em l·ugar 
«não dest-inooo a réos de or.imos comnnuns.» 

Logo, a medida empregada contra o jornalisttt Macedo Soares, além de violar 
crassamente a lei constitucional, sujeitando-o á ·prisão com incomm1,1nicabÜidade, em 
vez de mera detenção, attenta ainda, e materialmente, contra o preceito categorico 
do ait. 80, executando ssa prisão 

•em luga>· destinwdo a réos de odmes oo•nnvuns. 

-""nte esse facto, ínnegavel, por estar doc·umentado com a lettra do texto·, que 
d.estina o quartel da Brigada Policial a rêos Ide crimes com.muns, e a notificaç.ão 
official da sequestração do paciente nesse quartel, desce agora a segun,do plano a 
questão da incoanmunicabilidade, prevalecendo a ella a da transgressão. commettida 
pelo Governo contra o paciente, r etendo-o 

em mgar diestinado a réos de arim'68 oommttns. 

Desde que o atten t a.do · assume esta fôrma, cessa qualquer outra controversla 
para s·u•bs·istir, acima de tudo, a urgencia de se mandar suspender a prisão, resti· 
ruindo-se o •paciente á Ji.berdade. 

E' o que o impetrante vos requer, ê o que lhe não podereis negar, senão glo-
zando a Constituição contra a Iettra dos seus mais peremptorios textos, e dispen-
sa.nC.o '.neHes contra a I~berd·ade, 0 que noo é licito a nen·hum tribunal ou poder 
ne~te mundo. 

Rio, 24 de Junho de 1914. - Ruy Barbosa.» 

Em seguida S. Ex. lê os documentos que acompanhavam o presente additamento 
· á petição anterior do Sr. Conselheiro :Ruy Barbosa e dá por terminado o r elatorio. 
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Disou11$o do Senador Ruy Bm·bosa 

O SR. RUY BARBOSA pede a palavra, que l·he é conce.dida. pelo· Sr. Presidente, 
"• em longo discurso, sustenta o seu pedido. 

Desse discurso damos o seguinte resumo: 

«Começou .S. Ex. apreciando as informações ·prestadas pelo Ministro da Jus-
tiça, em fac eda situ-aç-ão de incommunicabilidade, em que se achava o paciente, 
quali-ficando essa resposta como uma burla evi.dente, iUJm tecido la-borioso de chi-
canas. 

Nenhuma das considerações allegadas dirime a evidencia do facto criminoso 
da desobe.diencia fla•grante ao venerando accordam anterior do Tribunal. 

O facto de esta'!' o detento Tecolhido aos a'Posentos do com-ma·ndante da Bri-
gada Policial não impede dizer que o paciente esteja recolhido a um lugar tdesti-
na:do a réos de crimes communs, como ·Dro-va a certidão que offereceu ao Tribu-
nai, •pel-a q.ual se vê que neste momento a.cha-se preso no quartel -um réo por 
crime de estellionato. 

Q·uando a Constituição prohibio tal det enção em lugares destinados a réos de 
crimes communs não teve em vista a promiscuidade, mas sim ini'Pedir a 'limitação 
ao 'Preso 'POlitico de estar em estabelecimento cessa nature«a. O que o impetrante 
reclama é a observancia literal da Constituição. 

Disse que o regbmen com!p.um de prisão na ·Brigada Policial não 'ê o que foi 
imposto ao paciente, .não só para <:>s offkias, cOIJllo tambem para as p·raças e, mes-
mo, •para os presos civis e para os já con~emnados, que não são mantidos incom-
municaveis. 

Lembro.u a manifestação que foi feita ao Conselhei-ro Andrade Fi:gueira, quand<> 
naquelle quartel esteve ·preso como conspirador, sendo todos alli recebidos pelo il-
J.ustre d-etido, em cujo numero se aohava o ·orador. 

TMnbem o Senador Lauro Sodré, quando detido a bordo de um •navio da es-
quadra, -recebeu naquella praça de guerra uma manifestação de apreço, no di-a de 
seu anniversario natalicio, .tendo sido pronunciados varios discursos pc·liticos por 
essa occasião. 

Lembrou o caso da deportação para a ilha Fernando de Noronha, em que o 
Su'Premo Tribunal Federal concedeu o habeas-coTpus, •POr s er alli um presídio para 
réos de crimes communs. 

E' essa justiça, prosegue, que espera da vossa integridade, STs.' juizes, e da 
vossa independencia o meu constituinte. Assig nala que ·ha 14 dias aq ui se pron-un-
ciou .a oTdem mandando levanta:r a incommunicabilid~de c: o paciente; ha 14 dias 
qu'e essa deliberação foi comtmuni-cada ao Governo; ha 14 dias que vem sendo d•es-
respeitada; ha 14 dias que se vem simulando uma situação inexistente qual a re-
lati-va ao regimen do est a:belecimento em que está recolhido. 

Entra noutras aprecia:ções e diz que rião é urn preso no -meio de outros 
p-resos, nã!o é um crttnJÍJIJ.oso .no meio de outros c riminosos, é um cidadão só, i9o-
lad-o, unico, no paiz inteiro, coilJV'ertido ·em a-lvo exclusivo das iras do Govevno. 

Seria preciso q ue hou.-""E!sse pel<> menos uma apparencia de lega-lidade para 
que nãJo revoltasse ao paiz esse proced-imento, -mas nem essa appare~ncia da lega_ 
!<idade s-e pro ou r a; ella reyresenta a vio'laçã<> ·niais Cl'R"SBa da IConstLtuiçruo da 
IRepublica." 

Voto do ST. Miniwro reZator 

<Era ·se,"'11.1ida, o . Sr. :P·resli•<l.ente. convida o Sr. Mir.!istro .rela tor a dar o seu 
voto. 

0 SR. IJ\!11INISTRO AMARO 0AVALCANTI (reZator) - Começa Iembranqo que 
a decisão retq•uer•a toda a sol~m'll~drud-e e p·rud<encia de 'Parte do Tribu.nal -porque, 
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aJUegwrudo-se q ue eHe d'ôr a desres·peit ado, se dava o ~aeo de ser :parte e juiz ao 
mesmo tempo. 

E' preciso attender-se a :tres .pontos no 1presente rped1do: 1) Para não d<eix.ar 
de attender a argumentos ex.pendidos em sessões anteriores -por ~ollegas seus, tem 
necessidad.e ·d·e referir-se lá constitucionalidade do. presente estado de sitio. Logi-
camente decidiram esses ~ollegae que se consideram ~om jurjsdicção e autoridade 
para decidir esse pan.to. :Por rque? íPorque o a;cto do Executivo é por e!Hes con.sL 
dera:de insu.bsistente e, portanto, -se é nu~lo ess-e a•cto, toda a violencia per.petrada 
deve ser · reparada pelo .J~wb eas~o01'1M<Y! . Não .a,c·eita, porém, elle !Relator, esse argu-· 
mento, pol'que ao Ju<iiclario não ca;be a,preciar essa materia. 

J)emai.s não seria fóra de pro'POsito recordar que o verdadeiro tribunal com-
petente .. pa;a essa materia - o tCongres.so - •bem ou ·ma•!, errado ou certo, jlá 
cansiderou constituci=au o estado de s itio . 

. 2) Refere-se ao d>Hemma estaoolecido no addendo da rpetição, iSto é , que es·tan<lo 
o deteMo em estabelecimento or-de não póde fiJcar senão incommuml~avel, não tendo o 
Govenno meio de -cumprir, sem exol'bitar, o artigo 80 da <Constituição, a c0111dusão 
deve ser a da l>berdade ampla do .paciente. 

<Rebate tambem •esse pon to, e finalmente o ·3" ponto é talvez o mais impor-
tante -e se refere á desobediencia ao Tribunail. 

il.ê o oJ!f.icio do \Sr. !Ministro da Justiça que declara que ao paciente é faoul _ 
tado receber todos o.s seue amigos, respeitando-se sómen,te o regimen admitnistra_ 
tÍIY'O do estabelecimento quanto 'â. hora em que taes visitas ·devem ser feitas e isso 
por uma questão de ordem interna, 

!Portanto, não houve desOibedi·encia . 
.&cha, poi:s, que não 'bem moalis obj-ecto o presente l!)edido·, que indefere. 

Voto do Sr. Mini.stro Pedira Lesi8a 

O SR. MINISTRO !PEDRO ILEssA - A .primeira phrase do .primeiro capitulo 
da obra magistral de WliUougih·bY, The GonS'ti,tJU;tiomal Law of Pl~e United States, 
é -esta: <CIO principio fundam-enta-l do direito constitucional americano é que são 
as 1eis, e não os homens, ~que g-overnam» . 

• Para log-rarem realizar essa aspiração, que .parece impo.ssivel, dte lllm Gov.erno 
c~a ~ei, e não dos homtiMS, que meios engenhosos e efficazes idéaram os norte_ame-
rica.noo, guiados pdo genio de Hamilton, o inspirador das mais uteis innovações 
exaradas tl1lR sua lei f·U•n:damental? lEstes, unicamente estes, que Wtmoughby aponta 
logo em seguida: não a dm·ittir mum sõ poder, n'llma só autori-dade, num só func-
cionario, ·faculda-des ou attriJbuições, ,que não decorram pos-itivamente da ltei, e 
só recoruhecer como; válidas ae leis que como taes forem declaradaos ,pelas cõrtes 
judici.al'ia.s. Eis ·llilli dous· prinoipios &tSenciaes, dous oo·r:€11-tos ,y.iJSoeraes do di-reito 
pulblico a daptad-o das i.nstituiçõeç, politkas transladadas para o nosso palz, em 
parte por uma clara adaptação, em parte por uma reproducçã!o qua.si Iitteral. 

-«No vabild baw oC<mj e:x>isP save Phat wMch i.S! recognizeà as -such b'!/' .~he 

co1<rts». l s h as beco.m;e a.x·>omatio Pluat no stat-u;te ~aw is 'Valm, if not co•lJ8istUJit 
with Phe p?·ovl.siom;s oj' the Gcnstitu"Pion trom wh~oh the enaoting liegisllaltwre 
dal;ives its power&.» 

F õra a maior e a mais .perniciosa das inconsequendas- t ranspla ntar para o 
Brasil as instituiç:ões de 1Um J>O!V'O que tem attin,gido a maior prosper}dade e 
grandeza na America, e o maior gr>áo d.€1 Hberdad·e politica ·na IRepubUca extir-
-pando, deaentra•nihando deesas instituições a parte v ital, o amago, .a medulla, a 
es.sencia, a alma. !Não ê -possivel que se macaquêe o direito pu·bliJco fed·eral, em-
baçan.do a ignoranda in•digena com as méras :fôrmas e com a simples a:pparen-
cia de instituições politicas, que, .privadas do <oeu sueco id'éa.l, cons-tituem uma 
das maiores calami-dades que -podem acabrunhar um J>Dvo. O senso juridLco, o 
simples bom senso, o :patriotismo, tudo leva lá execução e !á a'J)pUcação do direito 
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pu!blico federal co.m oQs .:on-oeiltos, os .prÚw~plos e as infel'pretações ~q<u.e. os lllOl.'te-
a.mericanos julgaram !freios e contrapesos indis.p-ensavei,9 ao tbom J'·uncc10namento 
do systema. 

TaDlibem aos lni.clador.es ·do -regimen .pel1fi!Jhado it)8.receu m.ecessario estatuir pro-
v.idenciae especiae.s 'Para {)S casos de :guerra il!lternacional, ou d é grave com-
moçãJo intestina, 1'ebllDlião ou invasãio, no d-izer >do a rt. 1•, secçã'o 9•, 'da ICon-
sti>t>uição iunerica'rua, ·OO facultar a suspensã'o d{) h abems-co•"P1(,8, !ft~e?'rla ou (P'erilf]o 
pqubLJlc.o, segn11nd-o a e:x.pvessão do art. '5° das ad·d'içõe.s e emendas á me&ma 
Constituição. 

Uma di11f·er·ença, .q'llanto lá decretaçã'o dessas medi:das, . existe entre aqtieNa 
Constituição e a nossa, e é que •llá oo;~ dous r emedio,s ·extremos, a suspen-são do 
hwbeas-CO'I"[P'Us e a decretação da tl.ei ·JJ).arcial, s6 ·podem ser appli-cad.os depois de 
votada 'Pelo !Cong!'esso uma lei que a.utorize o !Presidente da !R~u.blica a lança;r 
mão desses meios, ao passo \Q.Ue entre n6s, si ao ·Congresso cabe pri'lliCipwl e nor-
malmem.te deClJ.arar o estaldo de ·sitio, nos termos do a r.t. 8.0· da Constituiçã-o, tem 
o cJ?.oder ·Executivo a faculda;de d e, na ausencia do Congresso, e correndo· a IPatria 
immJnente perig-o, decretar o sitio, nos termos do art. .SO da ICO'lll&ti-tuição. A diL 
ferença, .pole, c onsiste em que nos Estados Unidos a Constituiç_ão é .mais garal!l_ 
tidara das liberdades indivldua.es : em ·ca so nenth•um tolera que o Pr·esiden•t e da 
Republi.ca, sem •PriéV'io decreto l•egislaÜV'O, .que a isso oQ autorize, cereeie de ,qua·l-
quer mo.do as :liberdades midividuaes. tSem lei nã-o se suspende o l~beas-co?"PUI!, 

nem .se decretà a <lei mar<:iaQ, · 
A essa -lei, que autoriza a suspe111são do hab_eas-cory;n~s ~ a creação d~ .trL 

buna.es m·iditares, é ·a.wH<Cavel o •principio ;fundamental do direi-to publico ameri_ 
càno, que s6 -reputa .vàJidas 'as 'leis r eco.nhecidas ,pelos tribunaes c(}mo actos 
conf-ormes â. •Oonstituiçã.o? INã:o iha d'llvida que .sim. Se;,""llndo a doutrina americana, 
pó de consistir -a illlconstltucLonaJi.dade de taL lei -no facto d·e !ll:ão se verid'lcar, . de 
não IS'e realrizar a. nebelltião, OIU a . 1nva,sá;o, a .guerra ICiVH•l, ·OU '3.i gmerra intel"!na-
cional, ao .passo que o iOon.g.resso d e<llarou no seu decreto rre~lativo· que se dava 
qualquer d·essas condlçÕB(;! .lmprescindivels da decretação das duas mediQ.as? Eis 
o tPOnto Que mais nos lnter.essa. 

E a. resposta dada a essà ~terr.ogação pel•a Suprema COrte ·ameri·can.a e pe!~\6 

cO'nstitucl-onalistas americano"' lê muito claro e .muito .:anhegor.ica; .por.q-uant<>, 
esta questão que estou pro.pondo, foi ·exactamente ~.ma lques·tão pr.nposta e ~n- . 

gamente discutida na :Suprema .Cõrte americana. A min{)ria da Côrte entendeu 
que .a 111ece.ssidade do -estado d.e sitio ( u.semos deesa e:><pressão, para . tornarmos 
mais evidente o que estamos expondo) , é averiguada pelo tCo<rugres·so definitilv'a-
mente, mas com uma dl·ausula, sob uma -condiçã'o (-note..se :hem) : é neceesario 
que em a lg.um ,!.ogar hruja uma ,gm·erra (intestina ·OU interruacional), em que sejam 
ilnteressado.s os tEstados Unidos. O proprio !Comgres-so não pôde d·ecret ar, ou 
a.utorLzar a decretação da euspensão do ha!)eas c o71Pws, e d·a instituição de com_ 
missões m·i·LI-tares judtcantes, tSem qu>e se clê o tàot.o dJa guarm 01~ dia, r~b~l.Uão; 
«Bt~t tMs necessity, ~t is ·arg·u,eà, is one wl~i'ch ;,t is !Jhe pq·o.v;oMe o.f c .ongrress con_ 
ol-Ulsive!y to dletemn-ine, Pl•e o1v~ !i??tít upo1~ its d.iscl'etdiJlroan'Y r.Powers i1t this ret~p~ct 
bl:l~ng th.alt S.o·mewlvm·e 1v~w ~nui'tt exist to w hioh· the United States is a pcurty» 
(WlLllou·ghby, olhra citada, .pagina l. t24-6, 2• v-olume). 

Dada a rebeJ.lião, ou a g.ue rra, ao ICon.,"TeSSo ·compete decretar, ou não, a 
sus,pensã'o do habeas-c01pu1s e a creação de o01nmissões m•lita.res. tSe o .Congresso 
decreta essas .medidas, não pô:d·e a 1Suoprema tOôr~ verliHcar se foram, ou não, decre-
tadas <eoil!S1:itudO'Ilalmentte. D escle qwe ha g1terra ou 1·ebe!lião, estâ. o ;Congresso auto-
rizaldo a 'Permittir que se appliiquem •as du•as med~das VJiolemtas, ins-titUJi>dllls 'Para 
taes em·ergemcia;s. 

A es'sa ,o·pindã,o,. que :foi a >d·a 'minoria da Côrte, e q.J..be jlfu bastava para no 
caso ·Presente justificar o .pro~ !l'd·i.m~nto do Trtbunal, se este quLze.sse em olÍser-
vancla da ·'Constituição declarar· i'llegal, ou in<Cotnstituciona1, o que tem f eito· 0 
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!Poder !Executivo na presente ccmdunctura, . a. essa ~pini!Lo ee oppoz uma ainda 
mais r.a<lical, que foi a da ma.iorla, e prevaleceu. !Por es ta ultima, neruhum decreto 
Jeg·:slat!vo é sll!f,fkiente :para crear a necessi·da,de da aJPiplicação' da ·JeL marcial, 
quamdo tal necessidade de faoto, m• na 1·ealicoo.d!e, nifu exiSte: 

.«Noo ZegiSl1a>Uve f~t is i81Jifl!icilllrn-t to create a neccl,Ss:Lty to•· the extmC)Ilce o.t 
nwrtiaà lcuw when no st•ch necessity in ta.ct exist» ( autor e obra citados, rpagina. 
1 .t2r4J7). Puua a maiori·<L, .pois, não h a decl'eto 1~islla1:·irv<>, não h a lei, não rha reso_ 
Juçâ.<l do \Congresso, que communúque a . vJrtude da constituci.om:aJldacle tá suepen-
si!.-o do ha·beas.oo•"P•-•s, e \â. creação de commissões miJ.itares judici·arias, qua.nclo de 
to.cto, nn realitckude, não se verifica a rebel•liã!o, ou a guerra, no Jogar e no mo-
mento em rque se adaptam esoos medidas. . 

.São essas du·as op.lniões rque têm sido sustentadas na !Suprema tCôrte. ame_ 
rt.ca•na, e que são reproduz-idas pelos expositoree do direito puibHco federal ame-
rLcamo. A opinião .m<lno.s rig·oros-a acceita o acto do rCongresso como i.ndlscutivel, 
<lescle qq•e em -nlg1wn log·arr ha 'UII1~a gufN'ra,, em qt«e seja,m. imtere~ssoad.os os E's·W~Lo·s 
UnicLos. :D\á ao •Congresso uma gorande .Jra titude .no apreciar a neceBSid·ad-e dae 
providencias ex.cepcionae.s. A -opionlão m ais radical eó tOiiera essas providencias, 
s ó as .repru·ta .constitudona-e.s, depois que aver1g.ua serem necesea-rLu·s em dete r-
mbnado ponto do territorlo nacional. , 

rCritica:ndo a .primeira opinião, eis aqui o .que diz Pomery : <<.0 voto do Pre; 
sitdente Chase e de outros JurLZ'eS divergentes no ·cas.o ode Mbi-!Lg•an, a sa•ber que o 

CongTesso tem a faculdade d·e, em cert·as .cLr·cumstancias, permittit• a lei marcial, 
det ençõee e ,processos militares doe civis, parece .que oé o •na is compleVamente 
imde!J'en&avel de todos. Eetlá univer9altmente admittid-o que o ·Poder L egislati'VQ .não 
p6de recorrer a eBBas violentas medidas durante a paz». «lt i.s tmive'rsa!l4/ oorn-
cecbe<l t ha.t the !eg~s!at1111'e c®ww·t n tsort to these vio·lewt m easw·es liilt pea,oe» . (An 
I-nt1'0(l'tUCtiOt1J to the '00111!8t~t~btiona,l Lcuw• ot P/1.8 U"t!litecl Sotcrtl$, -pa;giiilla 5•94, 
1 O• ediçã!o). 

A~i esllá a jurls,prude<nela e -doutr-ina dos nor.ie-amer.icanos acerca da questão 
de que nos occu,pamiOs. !Não ~on~eço -outra. Se ·alguem conhece j•urh>prudenK:is e 
doutrma, .oppostas, · peço, por especial favo r , .que me iJDdique ao menos as fontes 
o·nde ee deparam. Uma oC<>ndição unLca ·im ponho, sem a qual não acceito como 
v;er>dad.eira qua:1oqu·er opitnoião d.i:flfer·ente : lé I}.Ue me UlpOntem com exacti:dão O aUJto.r 
em q ue se lê a noção .contraria, a iruter-pretação comstitucion•al opposta á. que 
ruprend i em WdNougthlby, em 'lThayer, em iComery, em T aytlor, em Cooley, em Hurd, 
jê. por mim ll!qui ci tados varias vezes. rO prilllcipio incontestavel dominante entre 
o.s amerrclloThos ·ê que • Só se .pôde d'ecrellar a .lei mar.cial e coneequ.entemente tam-
bem só se 1)Õde suspender -o h.a;bems-co1·pus (to jt•sti fy it 4os requi<red ~he satme 
pubUc ~l<ecesm,ty as la<M, ;ensi·D>a W:i.lloug.l'i1w, á pagima ·1.2'5r5, do 12° vól.ume), só 
se :pôde deCl-etar a lei m-arcial e a suspensão -do habeM-C01'PUS, quando ha de facto, 
na real-id-alde, seriamente, .uma guerra internaciona-l, ou uma .grruve commoção imtes-
tinra. Decretadas essas medidas violentae, rquando não ha .guerra til<> Jogar ou 
no momento em .que ellas se põem em prati·ca, tâ. ·Cõrt e iSupxema ê reconhecida 
competencia ,para, declarando.as jrn:constitucicmaes, garantir, pelo habects c01'P11S, 
os d-ireitos 1esadoa em consequencia dell as. 

NiLo •C<>a-r·he(}o ·um só escniptor tqi\.J·e s'llster.•te ·opi'Dião contraria . !A tfaouldade 
maxima da .Su.pr-ema ,Cõrte,, que •.é declaTar in.co·nstltu.cionaes e in-applli-caveis as -leis 
promulgadas com ofofensa dos preceito., oon•stitucionaes, app.Ji.ca-se ás ·leis que 
suspendem o habeas-cor-pus e autorizam a creação de -commissões militares. Não 
ha nos ·Estados 'U~lidos quem ee insur-ja contra esse :principio. No paiz €In que o 
Executivo não abusa., em rque as medidas .vl-o'lentas menciona-das só um.a vez \foram 
.po.stas em prati-ca em mais· de um seculo, não .se conceibe o receio, ma\llJtfeetado 
entre mós pelos qu<J t{lmem a dLctadur-a judicia ria , e se dã'o perfeit8Jmente .bem 
com •a odi-ot-adura -d-o !Ex-ecutivo, rde tq'll·e o •Surpremo ITrü·bunal !Federal ijev1amamemte, 

sem con'hecLmento dos factos, annuJ.J e as .provtdencias tomadas pelo .Presiden'te da 
!Repub.Jlca. 
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tO 1Supremo Tri•bunal .Fooeral ;;16 deve, ~sto é .preciso di"Ler, d·eclarar .tn.constl- ' 

tucto.na·l a decretação do estJado de .sitio, q ua,n.do sabe, por factos pUJ])lico.s e noto-
ri-os_, ou pel•as prov.aa qoue ·l•he .são exh>b<id.as, que •na realidade fullec;e a condição 
comstituoi·ona'i .da decl'etaçãio dessa .medida. 

IQ que se passa presenteJllente nesta capital, em Nicfueroy e em IPetropoiJ.is, 
é um .facto tão con•hecidü, entra pelo.s o•Lhos com tanta viol<meia, <l."e parooe i'l1cri-
vBL ·haja a.lgúem q:ue o n.ãio veja . Houv~ ·est ado de sitio !pTeventi·vo, .como preten-
dem aLguns . ·Mas <tecorr·eram di!l!s ·e dias, sema:nas e m.ez-es ; os presOs for= sol~ 
tos: um imquerito foi remettidQ pelo IGo,verno ao üongres.s'O, que é a m aior rui.. 
seria moraL .que pod·ia envilecer este paiz; nenhuma ,providencia mal.ll se tomou, 
porque nen.huma .J1oa. que tomar. ;Como !l!ffhmar, em tae.s condições, qui€ temos 
um , estado de sitio prev.entivo? r.reremos o que .se CO[])Vencionou chamar estado 
de sitio repressivo·? 'Mas,. este ;presuppõe a guerra ci.v·ill ou inteoo!l!c.iolll!aJ·. Onde 
estlá .ell'a? lE.m que oponrto odesta ClliPital, de Ntctre.hoy, ou <ie iPetro,polris? Im!!!g.ilne-se 
por um momerLto que ;no.s Es•tados Unidos doa A,merLca do Norte, !por um defÚ~es 
phen.omenos que só na extrav·agante philosophia da ilüstoúa de Bossuet se com-
_prehendem, a DLvJna tProvidenoi•a fizesse eleger rum !Presiod·en<tle que, autorlzaodo 

-por um !Congresso t!l!mbem sõ ·app'lioavel na theoria philosophico.!hdstor~ca da 
A._c;tilia de M -awx, decretasse a suspensão do , J•ab9,a·s-corjY~~s e a c-reação de .trilbumaeo; 
milita1-es em meio da pa . .: e da· Pr11111Jqwin1{1;ade. Qu!l!l iJ..e 'llJÓ.g juloga ,possivel que a 
Suprema C'ôrte Federal se eon!fessasse ·incompetente para g-arantir a. lb'b<erd'ade 
indi:v.idual, V!ioJ.ada por essa extr4llruha a-berração c riminosa? 

!Li no aocõndão em 1que o Tribbun<al conc·edeu o habeas-cml]Jus requerWo !POr 
este paciente, para o fim, exc•lusivo de fazer cessar a in·com.m.unicwbiUdade em 
que .se ad1•a, a asaerção de que nenhuma appli!oação tem a este casó Mwced·o Soa .res 
·a do:utri:Da se,"'ll<ida •pe:J.a S•upr.ema :Côrte !Fedteral america;na 1!1'0 caso IMiiHLg<an, 
.porqurun,to esse Tnitbunal não contestou ao Con:gresso a facullidade de sus·pender, ou 
autoriza.r a suspensã.o <i o •habeas-cor-pu&, e ~~~Penas n egou a va,lid!l!de do julga•men to 
de !Mtlfli.ga.n •por .uma .commi,~eão miDitar, ra!lérn de que se •trwtava en<tão Ide um 
exces-so de .poder p.r a ticado pei<Q .Presidente da Uniã.o. iNeruhuma d-essas .proposJ_ 
çães é ver,da-d:eir.a. A' ,pa,gi'!lJa 1.,!M5 do eeg<Undo vohLme da 1citada o.bra de W.Ll-
'lou.gh:by es:bá .exposta a verd!l!de sotbr.e este ru.."Sll!lllpto. A m:a:Lor.i•a da S<u,prema 
Côrte dectlarou que !l!O Oon;gre<>so faltava competencia cO!nstitucion!l!l para sus_ 
pender ou autori<zar a sut>Pensão do .h.abeas-co11PtUB, e crear co:mrrn~õe.s militares, 
116ra da ·esphera d'e activi,d.ade das operaç,ões milita·res, e qururudo os trLbunaea 
civi's estavam atbertos .e iJH'OIDptos :para dirimi-r ·a, co·Ilftendas judidi•aes. «Five o f 
jttsUcfJs o! the S4<1J1"eme ao.wrt Jve!d that 'Cmljg1Jes-s w.as w:ithotct the aornwtit1wion.a.l 
authority to Bt~B1Je?od o1 ,authorilse the su.;jpletl~sion ·o! the writ Oif ·«·lbabeOJS'-'Cor1JUS», 
a?od pr.ovide mi!itwry !C0'1W1nissi011~&, ;,1b~atels P?XJVide •nxiflti.twry comum;i;Bsonts, vn Sta·tfls 
o1•tsiide the ,s')JI}ve·l'e o()f a,Qtwe militmry opwwtüJiiM, ~ 'UJ'i,th their civi·l c.ou1·t open 
ll!/od for Phe trans'action ot j~td~oia! b11osiness>l. 

r.tjhlayer; cit!l!do o:o m:esmo accórdã!o, diz ex!l!ctamenrte o co.ntra'l'io . A' pagina 
2 .•3rl•7 <i o 12~ ovolume <d<iov·ide IE\m •tves as !qouestões tiul·gatdoas !pela iSuprema ICõr.te( 
Jo, é o ·caso de l •abiJ,as,po?"Pttst 2<>, •deve o tpacien.te ser solto? !3°, tem a .commllssão 
militar jurisdiC1;ão e 1 competenocia .para ju;Lgar o paciente? IComG se d·eoldira.m 
estas questões? ,l o, declanand-o a •Côrte que o caso era de habellfS c01'7J'l<S; 2o, roam.. 
dand.o .s•oltar o preso; 3°, declarando que li. com.mns·são mi·Eita·r fa<ll'~>cia com!petenoia 
par.a julg-ar o iPWC-i•ente. 

A IPl'Oipos.ito d·a p·rJmei.ra ,q.uestão decidiu a Côrtoe •q'lle o habeaB-ooriJU~ é u.m 
pro.c·esso, um .litigjjo, ouma · C!l!Uosa, em que, ~ortanto, se ,p&de •decla·rar inconstittucto-
m~l uma lei. lE' um ·pleito dud•Lcial em ~q~ue oas partes são o pruciente e -o JDstado, 
repr.esenta:do •pela auto!'itd·a.de, ou ·1'unccionario, lque exerça a .co.acção i-lleg.al (pa-
g>Lnas 2. 37•9 e ·2·.·38 0•)-. :A raopid·ez .do ritQ processual!- e a discussão ora1 não são 
lncompativeis ·Co.In a 'llJ!l!tureza de litigio, de oauea, d·e c01ntrover-s-ia ~orense. N:::>s 
paizes em que está ·~doptado o. 'processo oral, ha .rucções civis e commer·cfaes de 
tão ll;Ccelerado ihl:damento como o noeso ha.beas-cm·pt~s. 
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Negou a Côrte Su:Prema, ou nã!o ;negou ao Congresso a attri:buição de euspen-

d.er ou autorizar a suspensão -do habeas-corpws !Ilos :Estados ,pa,cifkos? Negou: 
«Fiv·e ot Pite jus'tices ot ~he ·S~iJP'I"@11M ,(Jourt hekl that Oo?>gre,~s W •C!IS wlitlvottt Phe 
0.onstitut1.otr1Jall autlwrity to susa>emd or (lfl.bt/vo?'W!Je thie suSIJ>ImS!ion ot the w~'it ot 
«habeas-corpus», an.d .Prcvicle military oommisS'icns, i1> Statets oulls·i~Le tJJ•e B1Jhm'e 
ot aC'tive m ·iUita1·y O'Jle?,q.tiams <t11Jà wi!th tltéitr civil OO!Itrts avem aAUl •·ealy for tJhe 
tramoocUon of j 1J)diC'ia.l b'IM8Mtess.» 

1Não é , portanto, verda-de, como af.fi1ma o .accór.dão .referido, que a ISIUprema 
Côrte ten·ha reconhecido .ao >Congr€Seo a a,ttriJbuição de euspender o h•abeas-dO?'P!tS 
!}O caso. 

T a:mbem não é verd-ade ·que a Su.prema >Côrte t enha declarado qpe o PresL 
dente da 'IR-e,publica coirumetteu um excesso de ,poder. A maior-ia da >Côrte, deci-
dindo que o Con:gresso nãio podia .suspender o hwbeas-co?"P~ts, nem crear corn,.mis-
ooes mU!it'llres em tempo de paz, n ão co,'1oluiu, nem devia con•cluir, por censura 
a1guma a<J .Presidente da Republica, que apenas se uti!Jozou das faculdades con-
feridas por •lei. 

Esta é que era inconst itucional. 
·Nada mais in·jurid ico do q ue n.eg>.n ao Supremo T riJbunal ~weral compet encia 

p.ara •conceder h abeas_CQrJJWS aos p-acientes offendidos em 0ua liberdade indl'Vidual 
dúra.nte o estado de s itio decr.etado incon~-titu ci.o na·!mente, porque, como se diz no 
acc6rl'!ã.o a~Uudido, .ha -differença palmar entre as leis a.f fensivas da Constitruição 
e ·O deCl:eto d-o eeta,do de sitto ; visto como o s itio autoriza o •Congresso e o IPresi, 
d~nte da R epu.blica a expedirem actos ~esivos de dir.eitos consagrados n•a Consti-
tui.ção. Ha aqui um evid>ent-e pare-legismo. ·E" o si tiJo oonstitucionaJmente decre-
tad-o que suspende oa:s @a·rllJilltias dos d!ireitoe i:ndLvid.uaes. _O sitio in,ccmstituoi-ona:l-
m.ente d•eolarrudo n ã'o •Póde om &pender ,g'a·ranrt:ia a Lguma '!}eram t e o Supremo ' IJ.'ri:bunal 
F"ederall. i 

fPI!> r todos ess·es funda.mento.s mais uma vez co:noedo a ord.em de s olrura a 
fav,or do pa,ciente. 

Não cO'n'Cebo comm.unic·3Jbi!idade; porqua,_nto isso iJmpor taria em justificar 
uma prisão, que para m1m é a,bsol.utrumente indefensavel em f.ace da ·Conetituição. 

Si o sitio est ivesse decreta:do constitucionalmente, a ·cessação da incommu_ 
nica,bi'!id·a de seria imperdoavel. Quando faculta a detenção, ou o desterro para 
siti(JS do territorio na,cional -aoa J,ndividuos suspeitos ou per·igosos, a •Co.nstit-uiçã'o, 
r. o art. 80, o que quer é d•usbamente •que . s,ejam segregaéLos e iso·lcvclios ·OS d etidos, 
ou desterrados. A med·ida não' tra duz a impos ição de um ~pena. E' eóment e um 
meio e!f1'i.clllZ de ·annunar a acção, a direcção e os .conselhos e a nimações :los 
deti-dos. 

Su,ppôr >Q.u e o Gover.no possa deter todos os ·partiua r ios de um-a rCIV'olução é 
suppôr o imp.os·sivel. T al .arg.umen·to não merece siquer detido exame. 

Veto do 81·. Mi<ni6tro Enié.as <Ht71vãc 

O iSR. IMrN>Sl'RO ENÉAJS 1C1ALV'Ã-D - diz que o Tribunal j~ adaptou a ·boa dou-
trim•a no •tocante ao assurnpto, decidindo !fla.lta·r- lhe competencia para j ulgar da 
constitucionaHdade ou O!prportunidrudoe do d.ecreto de sitio ·pelo ·Presid e:n•te d-a !Repu-
bllica por .ser ·essa a ttribuiçãQ lp!lÍvativa do iC<Jngresso IN'•a,cio.r..al, .nos t ermos de. 
art. .3•4 n. 21 da Ooneti tuição. 1 

1Neste aoo-umrpto, ·ao :Poder Jud1ciario, quer- o acto se a•coberte pela lei do 
Congresso, quer por •Um decr.eto do Executivo, nã o compete mftis do que indaga r 
se .as medidas de repressão CO!Iltra a s rpesaõas vão ab'!m d·as prescrioptas na Con~ti
tuição o u -si é IW!:ti!Ilg;ida .garantia ronsti'tlliCiona,J lqlue o sJ.tiQ não envolve, como, p(}l' 

exemop~Q, si a detenção 'é :feita em Jo.gar <'JJestiiJ).ad'o ao.s t<éos de crime01 commun$, 
si o d·esterro ê .para s itio f6r.a: 'do territOl'io n acio.noa·l, etc. 

Exwminando o t ext o do art. 80 d·a •ConsNtuiçã'o, apura.ndo a d isposição, em 



seu esplrlto, julgou o Tr~bu•na,l que a detenção não podia ser aggravada pela impo-
siçã;o da <i•n·commun•tCll!biolfldade. 

· !Não houve nenhum excesso neste modo ·d·e julgar, .porque, ,por exem.plo·, 
quando a •Constituição d·eclara que é pel'mittido o desterro para outras) sitias d:o 
territorio nacional, certo, entende que 'ha uns tantos p r ilnchpios de justiça, de 
hu.maruida:de de que -se não põd<e aJfastar o •Executi""o. 'Assim, o . Executivo 01:ão 
pôde d es terrar uma opessôa, ,para largai-a numa i'lha d-eserta, onde não hada ele-· 
mentos d e vida, •nã.o pôde estabelecer o dest eiTo ,para unna região ·mort1fera. 

Si se apr esentasse aqui uma hy,pothes:e d.estas, o Tribuna;! não sanccional'ia, 
porque seria o d esterro opara o norte, q.uando Jê certo q,ue o desterro e a d·eten-
ção não s ã.o senão medid-as ·tu't·elares d a ordem. JPUW'ica. 

[!)entro dos limites estl!>belecidos ;pela Constituição surgem outros que na-
tu.ralimente se apresentaram ao espirito do legislador 'COnstituinte, q·uando os tra-
çou c~an·a, expres~amente. 

O Tr~buna;l, deixand o fi.mnada sua CD•IlliPetoocia, !Para con.hece.r sômente dos 
exooosoo do Executivo, dentro do sitio, não abriu mã.o de sua Jiuncção- constitu~ 
cional e taanbem n ão q uiz invadir ·a orbita ·de acção reservada a cada um dos 
outros pod&es. 

Dec1d1u o T ·r hbu.na;l, em sessão de lO· d·e Junho, que a incommunlca,bilidade 
era um .rubuso de opoder, ·era uma •coa:cção !Nega! e •que, verifi-cado o fac to ma-
teria:! da incommunicalbiJi.d.ad·e, sendo prutente a V':iolação ·do preceito constit·ucio-
nal, cOIIJ.cedida a ord~ de .J~.abaas-oorp;us para que cessMse a; incoonmunlcabilidade. 

Diz que o i-tl•ustre impetrante, em uma d as sessões o;~ a·ssadas, renovou o •ped.fd·o 
sob dorus ·fmJJdamentos·, decdara;ndo : {J:Ue o Governo não oumJPrLra a, decisão do 
Tri•buna l, quanto lá incorrumunicabilid·rode; que ao Tribunal seria dado r elaxar 
essa detenção, d·esde o momento qu·e o !Governo c(}nfessava ou reconlheci.a que 

.não bavia m ei·o de tornwr eMectiva a detenção s em incomrrnunioabi:lidade. 
iNa segunda !parte d i pedido, aol!egava otaJID'b'ean que o pa>Ciente se achava 

n•um r.e;gim:en estabelecido pal'a os presos respond·entes •por ,processos• d e Cl'im·es 
COlll!llliUTIIS. 

ÜPIPOZ-se ao ped.ido de inf.orunações coan referencia ·ã. ,p·rimeira parte, a con-. 
cernente .á incommunicabilidade, :visto como .o 'Trihunal jlá ha'Via ju·J.gado esta 
mater1a, j·á hav~a conceélido o h(blJ.BaJ&-co?-pus jpara que cessa:.sse a :Jncommunka-
•biUdade, •e 151i o oGover·no ou o nrhüstro da justiça, que é seu orgão no a ssum•p·to, 
niLo da.va oumoprhmento a essa decisiLo, isto não pod·eria levar o Tribun!lll a ju1ga;r 
de •novo ·a questã-o . 

D 'sse então .que a ins.ta;ncia q•ue se a.hria era uma i:ns t ll>ncia nova, l·nsfla;ncia 
orimi•naJl, ,pa~1a apurar reSIPOnsabilidad•es, ·que as oPIW.Yidencias 1omadas no sitio 
iião emll>nadas do Chefe da Federação, que os ministros são se·us secretarias, 
aeus ruuxüJ,ia;res, são Clllll@ri:dores de suas ordens, ·de' modo q.ue o Chefe do E X'€-
cutivo sená, si não o unico, o .prmctpa;t responsav.e1 !peLa ex·ecução do julgado. 

Post a a questiLo rtii s·eu V'erd aJdeilro terreno constitucionrul, disse .tambem, não 
competia a o Trilbunal entrar no exeame do não c umprimento do accôrdão, !porque 
não o:he co.m:p.etia iniciativa nenhuma a esse 1<espeito ; não lhe competia, por-
q•ue, ou se tratava de um casoo de •responsrubilidade d'O Bresidente da Rep·ubli~a 

isoladamente, ou se tratava de 'Lllma acção conjuncta de>le com o ·Ministro da 
justiça, de uma a.cção connex•a, sendo q•ue em ambos os casos a competencia está 
d·efinida d•e modo perDeito na Constitu<ição, damdo excLusiv.a attri<Ouição a;o ·Con-
g.resso: á Ca;mrura, para conhecer dos fundamentos d,a denuncia e dee>larar .pro-
cedente a accusação, •e a o Senado para j•u l.g&r . 

Mas 'havia outra. parte da petição em que o impetrante allegava que o 'Pa-
ci·ente IS•e ·achava ·r.ecol•hido á prlfõ ão destina:d'a a réos d e crimes communs. 

Era uma questão de fa;c t o que •o Tri•bunaol LSô poderia resolve1: dean t e de 
provas evidentes, aci.moa de toda a d•uv.id•a. 
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Sobre este 1ponto, com seu voto, fmam (pedid'as inrGrmações. 
o Sr . . Mi:ruistro da Ju&tiça, inf-orma ao 'Trili:Jouna-1 que o -detido s e acha n a 

resiuencia d<> Oo.mmandam:te do •CGnpo, 1õnge de quaJJ!quer <los J.ogares destin·ados 
a prisõeiS no quartel •e ma;ils aind'a que não se ac·ha incommunica,y.eL 

o Tiibunalli, !PUOCu~ndo ve~i.JJk~r se 0 P·odoer E x ecutivo excedelra ás linhas ' 
que 'lhe •são traça;das ,pel·a Constituiçãq, soliciJt<Ju infol'mações que mootram que 
isto não se dlá, 

N<ega <O 1vwbea•s·<1orp(WS. 

Voto dlo Sr. !M{!Ivistro Seb•aatião de 'Lacerrd·a 

10 L'l<R. MiiNISTRO .SiElBA!STIÃO DE J:.iAO.El&DA "-- diz q'll•e a op}nião que tem sem·pre 
sus tent'<l!do, ·n€1\'ta m·a,terioa, € .jlá conhecida. 

Nião pôde a.dmittir, •como v erdadeira, a doutrina <le que seja <Uill caso ex:cllus!-
v.amente político o da Lnterv:enção ou .o -da decr.etaçã!o ·do estado de sitio, quando 
s•e 1evamta esta questão dmportant issima de haver <J Govel."no uS'<l!do de um-a <facul-
dade q'\le l•he nã-o p ertencia, em fac e da C ons ti:tuição, sendo, ;por tanto, um .g rave 
d·efeito essa fa·lta de <autoridade, e quando- s.e discute tambem o a.buso ·do .poder, 
o ·excesso .prart:i•cado no .c'\lm!primento de •detem:rli.n,adas medMas·. 

· Que esta doutrina nã;o t em sido acceita p elo ,p•rC)p<ri<J IDribun'l·a;l, com ltanto 
rig<Jr ·pro·vam as decisões j lá prof eridas, ·concede rudo hwbe0!8-C01'PUS a !Deput&dos 
estadu"ã.es, jul•g;al!'ldo que ·as iiDill1unida.dea ·de que g-oz·am os q:ep ~esen.tantes da 
Nação a el:l es são exterrshoaJS. cEJ ·por KJ.ue ? P o l'q'Ue, IIleS·t e •caBo, embora. <Se trate 
d•e m;edid'as politi·cas, ihouve um dire!tC) poster.g1a;do, houve um direito vio•l·a'd·o1 e a 
furucçã'o do Po-d:er "Judiciario é es·t a : assegurar eSBe direito. 

NãC) quer ent rar ·em ma iores d eeenvolvimentos sobre a · m a te ria, si:não ap enas 
declarar •Que é · um v end do, .m as não 'Um cori·vencido. 

-Não t em mGtivos ·para ~a,1terar o voto jlá pro.fe rLdo, em assumptos desta na-
tureza. 

tDiss e -o il<l•ustre relator que exisltia hoje a .dedlal,aç.iW poslti·va do S1·. IMini<Jtro 
da Justiça de que o oobeC/!8-CO?'pt{,S ·co.ncedli-do •a O paciente fôra .cumprido. S. 'Ex. 
o· ISr. a·elator, com tod.a a 'lealda-de, illJfo.rm0'\1 t amlbem I}'U e esta d:ec·l'aração é de 
22· e que a d eo1araç1Lo em •contrario, :reita ·pelo paciente ê d·e <21. Accre scer.tou 
a,inda Que s e rucih ruva o Supr .emo Tribuna:! em lface -da declaraçã!C) de um r-epresen-
ta;n•te do Poder 'E "'ecutivo; -dec1a ração q ue não podia !pôr em duvida. 

!Mas iha co-nsideraçõe-s anteri-ores ·Q'lle inf.Juem ·p·ara a ~o:lução do caso. 
Foi esse mesmo ·rep-rooen.tan<te do P ·oder Executirv>o 4_uem n eg<Ju a iS•. E x. o 

Sr. IPr·es ild·e.rcte do · Tribun al essa,s LnfC)rmações; <foi essa m esma a utoridad e que 
mini:strou •essas informações .em t ermos t al8s .que levantou, na s es sã.o a nte•rior, ·<XJ 

pr'otest os -a.es te TrJbua1·al, (porque -d·eJ.la.s se c ep1'ehendia .que o accórd ão -a;nter.ior não 
estava s erudo executa do. 

·Em ;face d e uma, a u'torid·ade que a ssim procede , q•u e f azer, quan·do é o ;paciente, 
a victima •da co-acção .que a;l•le.g>a, •no dia a,r..t erior, que ainda -es tava sujeito ao 
conetmrug im:ento da in cC)mmTI.nicab<ilida-de? , 

Por «l:u e ·ruã'o mandou o 'T·riblllla l• que aqui comparecesse •o paciente qUJe ~eS'sem 
oa pro-prios guardrus 1que poder iam 'da r informações :precis as? ' 

:P.or que assim n ão d ecidiu o Trib-una l, qua.r:-do exis•tem •estllB t ergive rsa ções : 
a -r ecuaa do Ministro •em pr-estar estas informações ai) Sr. -Pr.esidente do- rr.rilbunal, 
e, ·depG'Ís, essas fnformações· prestadas :no dia em .que se ·r eune <J Tri'b'llna1 para 
tomrur .con h eci;mento do presente Mt b ea.s- co1·pus, infc·rm ações t aes q•ue determinara m, 
como ·disse, os p rot es.tos de va ries ü'eHri.is tr.os ? 

.Diante •disto, ·enterude que o ·Tri•bTI·nal , s.e Q.uizesse te-r ·a cer.teza de que 0 que 
se en cer ra ·n a car ta dC) :pruden t e ·e <J ·que o impetr-ante d-i·sse eX(prime.m ou não a 
verdade. d·evLa ·ou vir •a;quellas mesm as pessoas .que eHe 'indica . 

Marutém o seu voto: .co.n,c-ede .a ordem d e habeas-corwus. 
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fi'aUa o s,-. Ministro P·rocrwebdor Geral 

10 'SR. IMINLSTRO 'MUNIZ !BARRETO (Procto?'adJo?' Geml da Rep~tblica) - lilz qu~ 
nã-o pretendia tomar 'parte no debate, porque o Sr. IM!lnLstro relator tratou p.rod'i-
oi-entemente <: a materia, abor·dando, <:o m inteira nitidez de argumentos e logica, os 
pontos cardeaes da questão. 

•Quer -alJ)enas protestar contra um 'POnto do accõrd·ã·o ode 10 dO corrente, em 
Q.Ue se •lhe attribue modos de ;vêr que albeo•lutamente .nã,o estl!v·eram em ·seu pen-
samento. 

Em primeiro Jogar, 111ã.'o confessou, como a hi se d·kz, a incommunLcE!JbLlida,de 
do paciente, e , em segun•do lo.@ar, não affirmou q_ue •tod·a a detenção, dura.nrte o 
sitio, devta ser acom.pamlhada da incommu.niorubil:idai:e . 

. !Disse ·que oisto acontece ,por ;vi·a de r eg.ra, mas que o execútor ·das medtdas pr.e-
ventivas poderia .entender d·e bom ·cons·elho nã.o esta.b.elecer essa tncommu'nica•b~li

dade, deixar que o detido se communica~se com seus amigos e parentes. 
tPr.ecisa •accoootuar qu·e o Sr. !Mlinistro Sebastião de Lacerd·a e>quuvocou-se, 

quando ·a.ffir.mou que ·o S•l._ IMLr:.Lstro 1la Justiça havia 'llegrudo informaçõ·es ao 
'l1r1bun rul. 

0 SR. !MINISTRO !SEBASTIÃO DE LACERDA - N·ãO as prestou com a lbrevida1ie 
n ecesea:ria, si-não no d·ia ein que se reunia o Tribunal prura :fu·lgar o hfhbeas-
oonpus. 

0 SR. MINISTRO /M'UNIZ iBARRETO (P?·o,cm·allo?' Geml ida R eptvbUca) 
A·s in~~;pmações j!â estaovam c om o Sr. 'Pr.esidente do Tl'ibun.aJI•, ha>V ia dias . .. 

.0 ISR. :PRESI-DENTE - E' verdade. 

10 SR. MúNISTRO IM\uNFz lBARiRETO (P•·octtr(J]cror GerOJ~ raa Rept&blica) -
apena~, .fo·r?-m lid!IJS na s essã!o, po~que n esse mome.n·to é que ee reu-nLa o Túbunal. 

;N o Oof•ficio presente 'V·em a declara·ção que j lá t CJVe occasiã!O de f a•z,er aor Tri-
buna.!, 1 a.penas, dada a duvida do Tribuna•!, 9 <Governo a:ccentuou al'guns pontos, 
justamente d·e accõrdo com a interpretaçã'() que •havia da1io ao T·rilbunal, quando 
se traitou de analyea.r o primeko O'.J'ficio. 

JE~iste a coml!llu.ni·ea,bilid·a:de e o p a.ciente ·não se ll'Cha recolhido â. prisão· desti-
nada a ·réos d e cr·imes communs. 

Sob qualqu er aspecto em que se encare a questão, o lvcbbeas-co•·21Us não tem 
procedencia. 

FaUa de oovo o S?·. Ministro P earo L essa 

10 iSR. IMINISTRO PEDRO iLESSA - diz que vem de no.vo occupar a atte.r.ção dos 
seus co·Hegae, ·pa:ra salien tar q ue a dout rtna, quê t em sempre sustenta·do e que 
ainda ;ha pouco e"--r>endeu, nã'o roi contestada por ning.uem. 

IP!'O·V·E!Jdo que não 'houve n enhum dos. r EJqutsitos necessarios para a decretação 
do es tado d-e sitio, pr-oporia desde Jogo 'fi! soltura .C o 1Jaciente. 

Nego.1t-se () •((,hOJbeal/- C'o.?')JU8» pettiddu CO?ttJ'a 08 v otos <los s~·s. !Mi?~ist?'08 8-eboas-
tião dJe LaceJ•d.a, Pedro L e11sa e Guima?·ães Natall. 

ACCóRDÃ:O 

N. >'!. 563. - Vistos os autos e ne<te. o pedido .origi.nario d e IUOJbea.s:·col'pus 
fei·to .pelo .Senador Ruy Ba rl;>os>t em favor do jo•r'nalis ta :Jooé Eduardo de •Ma:ce·do 
Soares, de tido por o rdem ·é!:o ;Governo Federal!' ,n 0 qua'l't el da B-riga:da P olicial 
desta ci<lade em vutude ··ci"o actu rul estado de sit:o, em ·que a mesma oxa se a•cha : 
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dos m:esmos •autos se vê que deus são os 1'UJJ1d.a.mem-tos ,pri'llcia>ae8 em q•ue o pa-
ciente_ rbas-ea o ,pedido: 1.0 Que o paciente se racha •detido €'fi ·loga1· destinado aos 
•·éo·e .lfu crimes cormmttMiiS, contra .o ~Hspo&itivo ·expresso do rart. -80, § 2° n. 1 da 
Consttirtuição .Federal; 2. 0 Q:ue con!tinúa. inco.mmunicavel, nã-o obS'tan-te já. ha:ver 
obtido deste Trl•bunal uma Ol'Cem de ha:beasl-ao1-pus mandarndo ~es-sar a dita incom-
muntcabilidade. 

O '11rirb111nM, arpr-eciando a -materi·a do ;pedl.do, as suas aUegações e rurgum<!Oil tos 
e lbem aS6im oos docum~ntos .que .racorrupanh•am o p-edtdo; e, 

Considerando que não ;p-rocede o primeiro fundamento, rpor-que: a) em -geral não 
se v(lde d -izer rq-ue o .cyuartel d·a iBr-Lgra,da_ ~olicLal se'ja .um .Dog.wr delft'Í!Ibado aos 1·éos 
de cr'im~es cof11111tums, como succede com as ca-sas- de Detenção e de C01rrecção, cousra 
que manifesrtamente tiVera em vista •a !Prohirbição consrtlllnrte do 1ex-to constibucional, 
di21en d-o Zog~· destirl/ado aos réos de cr·imte~ c<»mrnJuns, isto 'é, prisão :prura todos os 
ré.o.-. de crVm.(es comm~~U.ns, e rnão ou1ros "!log-ar.es, muito embora !POSSam occasion•ll>l-
mente ·receber •réos dJe rtrues cri-mes; b ) em vaJrtilcullrar, a · dizer no caso suje ito, ~ o 
proprio pa'Ciente que in1'ormâJr.a aó '1\r-i•bunal achrur-.se dl'le det!Jdo em commOid'os da 
pro,pr.i-a ii'eSidencia do comrmand•ante do quartel, o q'Ue alfa-s·ta ·por compLeto a pos-
sllbil>d·alde de achar-se -ene com owtros d-etidos ou proesos por crimes communs; 

•Considerando que :não -p-rocede rpor ;gual o •Segundo if·usdam.rento, IPO.r-que, das 
!nrfonmrações prrestad-as -pelo S•r . MiniOOl"o da Jll!Stiça, com a data d·e -22 do cor-
r-ente, -e em nome do .Sa·. Presidente da R~ub!icra, s.e verilfica li!rue o ,paciente n ão 
mrais se acha -sruj•eito lá ~nco•nm-unicalbili:dade, drundo o mesm·o ~'llfunmante o seu 
testemunho de que o •accórdão an ter-i(}r :d·es1:e Tdbunal estava sendo r ·igorooa.mente 
cumprido ; 

Accórdão, s€11!1 .necessi:d·ace de -entrar -em outro.s desenvolv-i-mentos ·que o caso 
juridico c C>!IliPOrta, em rnegar dererirmern to a o !Pedido. 

Suprem-o Trilbun~l Fede~aJI, 24 d e Junlho de 1914. - H. do 'Espil"-ito •'>llo!~to, 
P. - Alm.aro >C:a!V;alownti, -r ~~ata.r. - 11!. M'u,..ti1111~o . - Obiv ewa Rib'eiro. - Oanu to 
Sctraiva. - Leoni R<amuos. - Enéas Gwlvão. - Peàr;o JlesojaJ., ;vencido. Conce-
dia a :Ordem !Para a sol1ura uo rp;tciente, rque est:l. ille-galmente preso, ·visto como 
a deQlaração uo aatado de siJtio (pe:1o IPlresidente oom -'<!. a.p:pro.vação do Congresso, 
OIU origina.riamente .por este) oro se •realiza ·co.nstiltucionalmente, qu-a:n.do s e verHica 
um dos dous requisitos dessa medida, gouer.ra d-nternacional, ou gorave oommoção 
·intestina. IE' o que s obejamente t enh') demonstrado em vaJrios ou·tros acc6rdãos 
:proferidos •em ha.beas-oorp1os. âompetrwdos d-urante o· ra;ctm-rul sitio, sem q'le nenhuma 
contestação tenha sido o.pposta :l. doutrina rpor llllÍm eXJpendi-da, qu-e é a. d'outrina 
americana Dunda.d:a na jur1sprudencia da: Suprema •Cõrte ·Federallr. - J. I;. C'oe!lto 
e •Cf«vmrJOB. - 1A1td1'é ·Oava~canuti. - .Sebasi!Uno de I.tàld..e..~<ck<, v encLdo·. - GodK>/redo 
Cunha. ---< G. NMa l, vencido. Concedo a Ol'dem de so-ltura do paciente .por s e•r in-
cons tituci•o.nal o ruitirmo decreto de IProrogação do restado de s itio, uma vez •que da 
mensrugem do Executi>vo ao :congr-esso .-e in·fe r.e afinall nã:o •haver •r<J:zões palia a 
prorogaçã:o -de tal medida ·de excepçã o . 

"HABE.AiS-CO•RPUS" N. 3.536 
PIETiiÇÃ O E ·_DIE:B.ATES 

N . .a. 53•6 (*) Capital! F ed·eral - R elator, o Sr. IMúnistro Oliveira Ri·belro; im-
pebr•ante -e pacien·te, ·o .Sr. Senador Ruy •B arbosa . 

0 SR. •MJ:NISTR{! 'OLIVEIRA RIBEIRO (q,elato?·) - di z que é impetrante do ha-
bea8'1C01'1JUS, qu ~ va.i .rel:a tar, .o .Sr. Senadorr Ruy Brur-bosa 

( * ) 'Da <<IRevi'>ta do S'upremo 'I'ri•bunal», Maio , 1914. 
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•"Para maiol· €scla•:e<!imen•to do Tribunal , V'ai -ler a ,pctiç1Lo que acaba de· re· 
ceber, e que está devidaJ!llente :Ln.struida: 

•«Ea>t>hOS. Srs. Ministros 'do :S1~P"'~>»o 'll>·~b1tital Federal: 
·«<Ruy •Brurbosa, Senador d!a RepuMica, no uso do dir-eito que Jh.e russ Lste pelo 

>~~rt. 7,2, § 22, da nossa Goil'stitu:ição, vem i>llliPetrar de 'V'.V. ·Ex~· . • a .ga-ranti·a ·do 
habe<~S-IOO?'lJUS, af'im de poder ex.e11cer wm dos direttos -essenciaes e desempen•har 
um dos pr·Lncilpa.es (!!everes, ql\le 'lhe tocam ,por ·farça do seu daJr.go. 

·«'!lendo o ~mpetra.~te pronunciad-o hontem, no Senado, um d·iscUirso, que c01nsta 
d.a 81Cta ·dos eeUIS tr.a.balhos, e q.ue se junta - -o dooumento n. . .. , forneceu 1\lma 
cópia dactylog.raplh!ca da oração, •que acabaram de proferir, do O I ·m•J.Ja?'ciaJl, fc).~lha 

que se •e·stam,pa nesta dd.ad.e p.ara ser d!ado a publioo illMS·e •jornal -e em oubros, que 
dem•a saUcitav.am provaJs· 11lllJPressas. 

«0 discurso .àe que se br.at-a, senhores Juiz.es, constitüda um protesto contra o 
acto do !Gov<erno da Uniã;o, qou:e ,arrosta.ndo IB.B disp-osiçÕ% anai-s c1ar.as do nosso 
estrututo constitucional, prorogou por -seis mezes. até 30 ·d·e Outubro. o estado de 
s'itio, deoretandJO assim, e~press·a.mente, .essa m·ed·ida :Par-a -o tempo de tod~a a 
sessão •a.nnua do Congresso, e substituindo-se de taJt modo a .este, no exer·cic!o d·e 
uma attrLhu!çã.o que, quando rellJilido, só a elle pertence. Ndng-uem , sen<>atamente, 
negaJroâ., po•rtan,to, que, com esse 'B.cto, se deso-brig.ara o im,petrante ·dO p-rime~ro dos 
6eus dever.es, •pugnll!ndo pe]a integ.r'1d.l!ide legal doo poderes >da tnstitu ição, de que é 
um dos representa.ntes ·contra · a <u.surpação de ·Uim verd·a.del:ro .g.olpe d•e ES.tado. 

•<<'0Wm,Pr1a-oJ.he, ·port3Jnt:o, .erubr-~ga.r •esse acbo ã. ~ublic1dade .em toda ·a sua pi-e· 
nltu<le ,para 1q.u·e o paiz ·todo tivesse .a scieiJJci•a, a que J.he assiste direito, do mzy6.., 
oom.o úS seus procuradores no corp·o •leg'ial•ativo corr.eapondiai!'Il é. confiança, com 
q•ue os honra;ra. 

«'Mas, o Jl'rtmeiro delegado ·auxiHrur da ,p oficia •d·esta ci!d!ade, em nome do 15·eu 
chefe, o .Dr. Franci>sco .VaHrudares. d•eo~ar.ou ao .S.r. IIDduard-o ·Macedo Soares. dln·-
ctor ·d'•O Im'IJ)1,an'cichl, •que .essa autoridad·e vr·ohLb.e -a ;publicação dos de,bates do Con· 
g.resso Naciona.l, •que co.ndem·na á clausura, ou reduz ·aos limites mesquinhos da 
publi.cid•ad·e offidal, 'iiJ1..aoce-s.sivel a.o ·povo, attenta eQJltra <>s ddreitos, não só do 
Poder Legisla<tivo. mas 1·ambem de cllida um dos seus memibros. como Depu·tados ou 
S•enadores . E' o que o .imp.et.rrunte vai •demonstnar . 

•«No seu a•rt . 15, a 9onstituição~ da R;e:p.wb•l1ca €!>tatu~ 'CJ•Ue: 

São org.(Jf>l!l8 d-a so·berania naciooal o Pode1r (I;egisl-atlvo, o Executivo 
e o J -udic'ilario, lllhl~mondcos entre si, 

•«Se este.'!! ·p(')d.enes são o?·gmns •d:a so•bena.n·ia na-cional, o que daqui ·resulta, é 
que toda a ruutor1dad·e em cu.jo de,poslto :Se ac·ham i.nveo;tido$, constitue uma dele-
gaçã,o dessa soberania, e que ·a e)l]a ·resp-and.em estrictamente pela ·m=eira com-o 
devem ex.ecutar a incumbenda r.ecebida. 

«Por outro l•ado, s e esses .poderes são harmonicos entre si, n enhum d·eLl~s 

serã. senhor s·enão dia .co.mp.etencia, que l.he Jiôr ·desig.na~a no seu quin-hão consti· 
tuci'onal, e nenoom IIIIUito crnenos, poderá exercer sobre tJ.·Wal-quer ·dos outros dous 
ascendente, •restricção ou fiscan.ização, •qu·ando .a 1e'i con•stitucional J.h'as não der 
claramente. 

·«·Mas, debalde, sen'ha.res .Jui-zes, ·revolv.er.eis tod•os •OS ,a,rtigoi; •da nossa Oon6ti-
tuição, IIla Ema let:tr-a ou no eeu es·piri:to, no seu sentido eJ<ipresso 0 u imp'lic!to, de - · 
b<íl'd!e •apu•rar·eils com 'vg.ul(t!l minuciosid•ade tod.as •as nossas ··bei.., •e em nenhwma en-
contrareis nada, que ·a,u·torize <a -d~re.ito, rugona assumicto 1pelo Podei!' E~ecutlvo, de 
vedar a ~wblKlação >dos debates pa,rla•mentares. 

·«!Nenhwna ·lei <> f·a.z; ·e, qll!a.ndo o ousasse, nu.lla seria essa 'le i, por contr.a.ria ã. 
Conetituiçã:o. IN<mhum poder pôde a•b1ficar -os €C.us p·oderes. Ora, se 0 G<lverno pu-
desse talhe•~. pr.oMbilr a .r>ublica.ção dos debates 'lJSrlaJTI11entares, ·o G'ov.ern-o exer-
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ce·ri-a um verdadeJ.l'o seque5tro .,-olm, os ltrab2Llhos .do Poder .Legls'lativo, encerran-
do-o entr.e ®s pared·es do seu l!'ecinto, oe •obstando ao seu contacto nece&Sario com 
a naç11!o. 

•((lliitteralmente tnorivel é, ,po'Ls, a ou'ladla, •a que com Bsta br.utwl'idade se 
rurroja o Boder Ex-ecutivo contra o Legls;atlvoQ, o ·p·oder prepo·sto á execução das 
leis contr-a o <!Ue aJS faz. 

•« M•as, attemtand() g>rosseiramente •con tr.a os ddreitOIS· do ,Congress·o IN·acional, . 
não oattenta essa p])e-potencia ·de modo .menüS desab.r·}do CoQilotra os di.re1.to, dos 
memibi"'S de cruda uma <las Oamaras que -o cOiDlpõem. 

•«'oA Constituição da .Repu•bl'ica, depo;s de esta,be1ecer, no seu .art. 16, que o 
Poder ~egJsbativo é exercido ,pelo Cong>Dreso Noa,ciona:l, ibem assim que o Con-
grooso Nwêd:onM se compõe de dom; ~·a•Inos, .a Oam,ara düs D.epu<ta.<ios e o Senado .. 
,prescreve lllO wrt. 18, q•1,1e a O=rura ·e o •Senllido: 

o«trabaJ!IuPriW s:epal1!lid.lllmente, oe, quando se nãio reso1•va o contrario .por 
i!llllLÍO!ria de VO.t{}S 0 <em seBsóes p11ib!WCWl.» 

«Ora, a opublici<iade das sessões, pel'o uso un·iversa:l .dos cor.pos legiEilativos e 
pelo cOIIIsenso · unanime ' dos paorlamoenros, pr.esuppõe quatro condições, l.g>u•a'lmente 
imiP•rBscion<i.i v eis á su.a ex:illtei11Cia rea·l : 

1. •) A ofixação tachygrruphica ·düS debates. 
2·. • ) O Uv·re a;cc-esso da~ g.alerias, em ·annlba·s as Oaanara.J>, a todos •os .c;<iadãos. 
3. 0 ) A oauth-entioa.ção .dos debates mediante a sua i.nserção quütidiana na 

acta dos trabaLhos d-e caoda .u;ma das -duas casa.s, -estamopllld•a no Diwr·io <Do C'on[/rei .. ;o 
4.0 ) A sua Jj•vre rep rooucção peil•a .imprensa. 
«Esta ·ultima condiçã.o -encerriL uma 'importanóa i•gurul á de q-urul•quel' das tres 

prec~e11tes, mas, praticamem:t:e maio,r •que todra.s as outra•s; pois, todas as oubras, 
p ooerá. supp-ril-;rus -a inicilativ•a e Eisca>lisação da 'i:llliPT·en·sa m.ed1ia,nte os •recursoa 
-dos seus .gra·n<iell orgams, a'O passo qouoe, fa·lltando eH:a, todas as outras se l)}a!dam. 
Tod·as e]J'as, com effui to, .não -exi;;tem senãü ·como ac.t-os .p-repar·atori-os d·a q·ua.rla, 
isto é . como meiüS de a,p.prur-ellh.ar e a;;segurar a grande ,p-ublicidade, .a pu•bhcidade 
'ivre, aquena a ·que incwmbe .a mist>ão, ·o,bre otodas rel-evante, de pôr todos os me-
vlmen tos d•() co1~po legis·lativo em cOtnmunicação inBtal!l<f:anea e continuo contacto 
com a nação. 

«S.uip.plimi<ia a pubNcildrude, q111e se r.eaJiza pelos jorna:es, pou-co importa que .a 
..sten()graph~a n}hotographe a ·palawa fruJI!ada, q ue :as gaolerilas• se l!lbor.am a algumas 
rentena.s de cu·riosos. que o Ditwilo •lo Congresso Nacional a·evista da sua authen-
ticida.de os di.scursos pa·o-feri-d-os: os milhões <i·e :almrus, que com,põem a nação, en-
cOIIItrarã.o cerrada a unica enlmad·a possivar' á iimme ns·i'd·alde do seu nm:net.o, para 
chegar ao conhecimen•to dos actos doo seus representantes. 

«N'oem as -Lei·s res1Jrictivas oda 'imprensa, em que •trunto primou o i•llliPeri•o de 
NWPOIIeão J.II, .ferrenha:s em tudo o ,mais, coancúaram esta :publiddaode. Nem o pro· 
pr:o Czar <ia RAlssia ousou empecel--a. .quanto aos d·ebates da sua .Dum·a , apczar ds 
trovejaor-em nü seio U.ella contna a a•utocr.ruda moscovita .rogos ardentes de oppo· 
sição e revolta. 

«Ora, QIUe •nessa publl•icidade, se eUa tra:du2 ·uma 11ecessi:dade ab"'Oluia dos 
par1aJmentos, ·resi-de, aü moesmo telllPo; um •dever e um -direit(} para cada um dos 
seue mem:JJ;:os, -dever ineviüarv•el e inau.ferivel direi-to, é 0 que os p·ropr íoo •tex•tos con-
stitucionaes •esta<bel·eoeem com ·uma eVidencia tndliUICtavel. 

•<•Não llllen·oo -de tires arti·gos da nossa Cons-tituiÇão caracter i ~am as funccõoo 
de ·Scn-ad01r ou n epuota<io -como ourn ma.ndruto: os ar.ts . 24-. 2·5 e 31. 

·«,Noo primeiro se -di2.: 

•«A inobservancia, dos .preceitos ·contidoe n este •a·rtlgo e no a.ntece· 
d ·ente ':m•porta 1Jerda do 1ncm~lato . 
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«Os preceitos a que . aqui se a·ltl·ude, .são 
membros do Con-g•resso ·Naciona-l •a p:·atilca 
cer tos car.gos, .Pll!blkos ·e>u •part'icu llares . 

os que, nos arts. 23 e 24,-; vedam aos 
d€ certos actos ou a acceitação de 

•«•Em segu·ida, no •art. 25, assim s€ enu·ncia a no.ssa l€i fu-ndamental: 

<«.0 mCllndOJto legisl(}JtivO ·é .tncom;pativel com o exercic;o de qual-
quer •outra f un<cção du.mn•te as sessões» . 

«Ao deante o art. 31 usa do mesmo q.uali,ficativo : 

«0 ~~~andato do Senador du•r al'â. nov.e a;rmos ... 
•roParagra.pho un1co. O Senador ~rei·to ·em substituição de outro exer-

cerá o •nandato pelo tenipo que ·restaJVla ao sub-.""ti·bu·id-o». 

rePara não faJI<ta r ao mancLato o car,acter de uma •Oibr:gação ,posithram ente ,g_ 
t l.pu lada e aJCceit.a, o art. 2-1 detel'mina que : 

«'Üs membros das duas c<~~maras. ao twnar assento contrahiriio cvm-
,V.ro~I~Mso jo1111~al, ·em sessão p ub J.Lca. dle bem ounmp~·.;n· os seus cle1Jeres.» 

·«·Mas, no omlllpr·~mento regi'do ,pelo art. 21, a obrigação, <l.e ·que <Se trata, é, 
segu•ndo O·S suprrutranscr1pt-os a·r!Jsl. 24 , 2·5 e 31, a do mam;d<ato. 

·«E8se m ·rundato é n aciona;! . . Q uem o c-onfm·e é a 11ação, q u e elege oo m~.n.lbros 

do Congr~~so. '(.A:r.t. H •. §· 2, ·da Con:stit uiçãc) . 
a<Ora, do mandato resulta, para o .mandante, -o d1reito de tomar contas aos 

seus ma.ndatarios·, e, pam os ma-n<datar.i-os , o d·ever de as .prestarem. 
cdD.ever é, pol'tamto, do manda<trurio r.esponder ·ao m.a.n-dante p eta m.anein·a com-o 

oum.prtr o mand•ato. Dever .é, ·lo·go, do m embro do -c-ongresso Nacional respond€r 
a. nação pelo modo como ex.ei'Ce •as funcções ·legi·slat'i·vas . 

·«Para isso ex·erce ellla .a sua ·fl<scaJl<izaçãJo c-ontinua sobre os actOs dos seue ~re

presentamtes, acompanha as del.i.bemções •prurlamm1tares, sobre as q•uaes deve actuar 
co·nstantemen te a opinião publica, no seu· p ,rup.el ode .guia, juiz, fr·eio e prool)'uleur. 

·~'Ora, é median•t€ ·<J. p uohllici<dade, nãio a !P•u•blicldade otficial, a que falta·m os 
meios de <;arga difLusã-o, mas a publici-da<l.e ,g.erau da imprensa, a sua amplisshna 
puMic-idad€, q•ue €6Sas 1reLações de man•d<linte e mamdatarios se exercem e ntre a 
nação e os membros do •Congrese-o Nactonalr. 

•«Cortal-,a é •roubar á nação -o seu direito soberano ·c1e segu ir d'ia a dia, mo-
mento ,por .momento, as deliberações <l.os seus r·epres•entantes. Ma<" , é, tMnbem, ao 
mesmo tempo, e por isso mesmo, suobtna·h1r aos r.epresentan tes da nação o wnico 
meio wi91Jente de se cm.responderem, c-ada dia e a cada omomento, com a sua 
constit·u.inte, a nação, inofonna.ndo-a, c-amo a d·evida continu1<l.ade e intei•reza, do 
proced·imento dos seus proc·u r.adores. 

«·A todo o -d·ever lega•L, porém , cone~po·m1e ,i.Jm d.il'ei-to ·i:g;uai·mente l"g.al ; o cli-
reito a·os m.eios m€cessari·oo• p.atl'a. o de;;em;penhar. 

«Se o mem1lro do Cong.resso .:Nacionrul, man<l..a.trurio da .nação, t em o dever de 
lhe dar a eHa contas do m.amd;ato que C}.."'Crce, i pso jtwe ao m€mibro do Congr ,gso 
Naciona'i assiJS1<> o .d i.r elt o a não s.er tolhido n o.s a'Ctos •ess•enciaes â. obeervancia 
desse dever. 

«IDo ma;ndato .nacional, ol)'orotanto, deconre .para o Senll!dor ou Deputll!do, com o 
dever de se não subnrahi.r ,a, •pu•biHc-idade, o direito d<C dell'la usar l·ivremente. , 

«•A esse d i·re,oto n in.guem ~·e pôde op'J)ôr, neste ·reg·imen . lNenhU:m pode-r, neste 
Tcgimen, o pod·eria ·cerc2ar . Não era ·m i.,tér que a Constituição explicitamente o 
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dis sesse. Mas, a Constituição 'O diz, não só lLtte ral, mas, categoricamente, decla-
rando, no •art. 19, d!~e · : 

K<OS Deputa.do.s e senad!ores são invi<YlaWi•s 1po.r suas· <l'Pi'niões, pa-
Javr.a.s e actos ?W ea;IBrcicio do mandato». 

i«E' ma.hs um texto constituci-onal, onde se qual•i:Jiicam d e mamtl>ato as relações 
ju.rLdicas ellltre o membro '<lo ·Congresso •Naci·ona.J e a nação; e -assim s~ qua.hifi-
cam, ;para oo procLamar a sua in.vlolrub~!idaoo no eX'a?-ciaio desll'es aetos. 

·«·Essa inviCIJ,abiLidtád·e nãJo dmporta unfcamente na trreSIPonsab1•~i.dade pena 1. 
Com ·esta, e·n>voive e~la, •ig·ua·lmente, i\l1ma garantia ger.a·l e ~bsOillu;ta. contra q.uaes-
quer obstaculos ao exercício dos actos do . mUmidaito. · 

•« Logo, se 1a reducção da puhlici!da,de ataca. esse ma·nd~to n~o.s se·ús •elementos 
essencia'es, IJ'evallJtandü = ·a verdadei·ra .muralha entr.e o mandamte e o seu manda-
tar'i:o, entre a nação e o seu .representante, claro está que essa m ·edida wbsurd.a 
ataca no rep.l'esentan•te ·um dos -dkeltos, que .a 'Constituição rubroq.ueJ.ou ·como· égide 
suprema '<la. invíola;àilidade. 

•<<®sse d~reito :reside na W~essoa do representante, ê üm d 1i rei•to da s ua ,pessoa 
pan~amentar, da. sua pessóa 'legal, d'a. pessoa que a Constiotu~ção neüe creou, consi-
dJerando-o como mand•atario '.a.a .nação. 

I«<SU/pprimH--o, empecel~o, corurcta'i-o ê :adoptar cont1·a a ·peBSioa desses funccl <>. 
n111rioo n.acionaes .uma wa'<lmissivei 1nledi&la ele 1·epn1essãJo; porqu e a Constituicão 
da ReyUJbJ.ica, no art. 80, ,§• 2°, .•preceitúa que o Poder EX!ecUJt'Lvo, 

'«durante ·o esta;d.0 de sitio se l'esotringir·á ?úCbB ''vecUda,q ele 1·e1J1iessão oon-
"t'Y'a as pessoas, •a impô·r: 

•a l 0 - A detençã·o em 1ragar 1não · d~sti-na,do :a:o.s •réos de cr.imes 
communs; 

·«2° - O dester.ro ·prura. OO·tros siti>os •<'Lo . teN·it'Orio nacional.,. 

«A medida, contra a -qual aq.ui se repr.esentà, não prende o Senador, ou !Oe.pu-
taéJ.<J. não o desterra. Não ·exerce ·de n enhum d·esses modos a ·repres·são contra a 
sua pessoa. :Exerce, ,pri'Vand'o-a da ·publicida'<l·e dos seus .actos ~o eX!ercicio do man-
dato. ·Logo, nãio oabe, nas fac-u·ld~d:&s taxoru<'Las ao Poden- ExeCi\ltivo no uso do 
esta do de si Uo. 

·«ESlS'a. monstruosidade a'<lmilnistrativ·a, essa insollencia [>OILicial, pois, fere a 
Constituição Brasiieira: 

1~· ) privaondo .a nação do conhecimento dos actos do Congr.esso Naciona4 ·es-
eencia de •todo o Governo •r ep resentativo; 

2°) ·imsu·Jando o Con,g.resso Nacional <ia nação, de K]U>e eJ.J.e é or.ga.m; 
go) ·annu.m'and'O as ·I•elações juri!dicas de .mand•aoto, ,forrnal.mente esta,beJ.ecidas 

pela .oonstitu.içã,O, em ;nã,o m enos de ·cinco disposições, •en•t>re o membro do Ccm-
gr.esso Nacional e a nação (arts. 19, 25, 26, 31 e 21). 

4o) transpondo o •limite insUjperav.elmente estalbe~ecLdlo ás medidas de r epres· 
são, que a nossa Uei ·fun'<la111emta.~ autorisa o P.r.esidente da Rlepu.bJ<lca a usar, 
con t1'a as pessoae, d'llramte o esta•do de sitio. 

·«.A· medida, portanto, de que se trata, com.stitue UDla. e norme ·iii>eg!llidade, um 
multipliQ e gig.antesco 'iaJbuso d .e i!J'Od'er. Victima de!fi:a, tem , vor con.sequencla, o lm-
pE'úrante o mais .jonec\liSavel dil.'eito ·á concessão do •14robeicwl-.corpt1!8, Q•Ue 1•equer, e 
oopera da .inteireza e sa;bedQl'ia '<leste Tribururl, estri.bado no art. 7•2, ri. 22, d~ 
COil'lstituição Bra!S!ileh-a , ·pa.1·a exercer •o Se'U dir.eito cons•tituciom.a-1 d•e fPUbiicar o< 
seus discursos pela .impl'en!>a, ond·e. corno e quand·o con'lier.» 

Conduo!•nd'o .seu •rel'at-odo, •diz que, em n·espeito pri;ncipailllll•ente ao 'Bra:sil, qu.e· 
tem a s ua Constiotuição <ba ,poucos anmos vota<Ja, e .que é todoos os di as objecto de 
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d·uvidas, o asS'urn.pto deve ser ca:utel<>sa.mrenote rooolviJd<>; .e, por isso, é 0 ·primeiro 
a .precisar ode esoTa·recim.entos que :POSSllJITl desenvoJ:ver Q objecto da mat·eria da 
petição. 

Pede, portanto, que seja .d·ada a pal.a.vra ao j;!IlJpe'trante. 
Temntna:do o rel·atD<r·io, o •Sr. C<>nselhei•ro Ruy •Ba.rb·os·a pede a .palavra. 
O Sr. P.residoellJt e con.ced.endo-lohe a pa:lavra, observa q.ue .S. !Ex. tem 15 ,mi-

nutos, de accol'do com o Regtmen1o, para s ustentar o seu pedi-do. 

0 SR. 'MlNISTR{) ÜLIViEIRA RIBEIR<i obtend{) a ,pa.lavcr-a ;pela <>rd'€111, •lê o ar-
ti-go lf7 do RegiJmento e dleC/lara que não se trata de ouvir .advogad'D·, e sim as• in· 
rormações de im.petrante e tpaciente, não lhe par ecendo, ,pois, q.ue se deva appll-
OIU' o dispositivo a .que •se Deferiu <> Sr. P,r.esLdente do 'r.rilbuma.J . 

t(A·tttmàeniLo á ponderação do S1·. M-inistro t·elaitar, o . Sr. Pr68idflnte concede 
a pa;lavra ao S1·. Rwy Blwrbosa.) 

O oSR. IRuY BARBOSA ~ .su·s. Ministros : A:i-ndra bem que a justa .interverr-
ção d-o .ifl1ustre m-i-nistr.o r·elator respon{!Je j,nrt~plicavelomente á adv.el'tenci-a, com 
q•ue o ·V'eneranilo P•res:iodente do 'r.r·Ílbumal me concedeu a ,palruvra, •!em brando-«ne os 
quinze m~nutos do iRegiment<>. Fel•!zmente, essa mesquinb:a dieta do teiDJJO, a que 
a lei ,iJnterna -desta casa red'llo: os -direitos d•a d ef\esa oNu~. nã<> era a que cabia nesta 
op.pO·I'tun•idad·e. oA. céga estre.iteza -dessa 4·iStposição, generosa com as cruusas ide l·eve 
m<>nta e avara coan as ogracndes·, ·as duvido.s·as, as lntl':rn.ca.das, não imita, de certo, 
n ··praxe d<>s .g.rand·es modelos jud.iciar.ios, oml.e -os fundadores des te regiemn nos 
vr.opuZJem<>ll .buscar as rnormas da: justiça repUlblicana. Os j·uizes americanos, como 
os tng.lezes, educados, por :habito i-mmemorial, na mai<>r tole rancia com as llber-
ilades da pa.la'V'ra forense, não a en.'cerram :nessa medida acrbitraria e impaciente, 
que, se me houv.ess·e de ser ollJPp'licruda. wgora, .111e I·evar ia a 1J·refe r ir o silencio ao 
' u.so de u ma co·ncessão intUtlil. 

IM•a·is IV·ale emmude cer, :deixan•do toda a repsorr:sa·bilidade n<> •feito a<> cmteri<> do 
Tribunal, que dar, com uma exposição t runcada e infiel da controv.ersia, ine<>m-
pleta ou erronea idéa da sua justiça. 

:P<>•r ,min.h.a for.t una, ·POI1éa:n, a rectilfi.caçã!o t ão prompta.mente o·pposta pelo 
douto ,Mtruistro relator ao v enerando !Presidente, eéta.belecendo a v.e,,d-ade regi-
mental! nos >termos :precisos da sua: letra, m e forra lá necees>dade, pouco ll!gradu-
vel, de {!'ontestar, co-m uma .reclamação mal amparada na insu~ficiencia da minha 
autorid&de, a da'queNe ·q•ue vos estã re.presenta·rudo no maie eminente •posto desta 
ma.gistr.a tura. 

ISe o r eglim·ento irnotlel'no tdo IS•u.premo Tr.i•bunal tFe deral, em .uma das tmae pre-
scrlpções menos dignas de rup,p'lauso taxa tem um quarto de .Jh.o.ra a duração ~ran
q ueada aos nossos dlscur.sos neste 'recinto, não .ê na primeira phase d<>e vossos 
debates, IC!uamd<> se on:os outorga .a ·palavra rneste a uditorio, Pal'a v<>s esclarecermos 
com as nossas info rmações. .mss.e preceit<>, e":plicito e inequivoco no seu enun-
ciado, a cuja lettura acaba de •proceder <> nobr.e !M}nistro · .rela.tor, e6 se e ntende 
com a ultima pa·rte ·d<>s tra·ba:lhos,. na sessão de ju;!game1jto, quan·do ao a.d'V'ogad<> 
cabe o ensejo ·de •ser ouvid<> pela u1t tína vez, ,pronun ctar.d<> a d!efesa da sua causa. 

•Não € disso, por emqumnt<>, q_Üe se trata. lFoi para dar ao egrego:io T.rilbunall 
ooclarecimento.S havidos opor n!lcessari<>s •na opinião do .respeitavel ol\IIi_nistro rela-
t ou que tiv.e •accesso a esta tribuna. Não estou, por·tanto, sll!ieito aos IJoi,mites de 
tempo, {!{)m tque me recelbeu o avúso do venera:ndo ;M:irnnstro P r.estdent e ; ~ felizmente 
S . ·Ex ., •chamada a sua 'attençã:o para o equ ivoco e.m .q u e ·estaV'a, não tru'<iou ~m o 
recoruhecer, rubstendo-se ·de insistir. 

ol\IIas, nem por isso deix<> de me sentir impressl<>·nado cam a ~<>va tendencia, 
com <!SSe p·em•clor a uma desusada severida·d€, que <> rigor do venerando !Presidente 
doota Cas-a parece ind·i·car. !Desd e alb.r!l de 1'8,912, qull!n.do , com a m.!noha · primeira 
t enotatlv·á de _ hrobeas-co-npt;s, a<dvoga·da n<> ;Su.premo ·T ri.bmÍal F ed-era l contra a.s 
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violencias que estrelavam o uso do estado de sitio sob o .Governo t-epub!i<)ano, 
mosi:'I'ei a 1arga estrada .:onstitucional alber-ta a este .recurso contra o~ l!Jttentados 
do ,Poder •Executivo, muitas e muLtas v.ez-!)s t errho .s ubido a esta, tribu·na, em casos 
pollti'cos ode -summa rgrav~dade, invocando eete mesmo remedio .tutellllr contra vio-
le rrciaa, i!lega!idades, g.ol.p es de alta prepotencia ·d·a ·nQISBa. admino!stração n-os direi· 
too .mais necessarioo e nas maie garantidas .Nberdades . .Foi o q'Ue se deu ainda 
lla dous a·nnos, quando o caso da Bahia me' Olbrigou a ·1mp etrwr a:qui, segu!da-
m.en.te, di v.ersos ha,bea.>S -'Cl01'P-tt8, e, p rof-er i•r, .em ónco sessões 5Uccess·ivas, sete dis-
cursos. Foi 0 que, a.l.noda. o anno ,pa~ado, occorr.eu .com o caso do Amazona'!, quanJo 
por varias vezes occUtpei e»ta tribuna, defende.rrdo o IULbeoo-c;orpus, que vos <reque-
r era pa-ra o Superior Tri•bunal d-ruq'llelle Estado, e.m nome dos seus memlb-ros e a 
seu rogo. 

!Pois · bem. !Nunca, etn toda essa lon.ga- swccessão d e antecedencias memorayei~; 
entre as q uaes •não se bão de esquecer ·aS de 1•8•9'3, O~ celebres ha.beai8 -C011JtW SO!i· 
cHII!dos por mi.m a favor ·do .A!lmiramte Wrun<denkol.k e seu•s c amaradas, e o I:J!Ue 
er.-tão me concedestes para 05 'Cincoenta e dous .presos civi·s do «iflll!Pitern, nem o 
de .1•89<8, em. defesa dos Srs. ifoão ICord·eiro, Alcindo Guanaib·ara, Thomaz tCav.a:l-
ca>nti, ALbuquerque iMaran'hão e Sam<t'Anna tNery - nunca, r epi-to, nunca s e me 
tentou medir o uso da .paJ.av•ra -com o correr da a ;eia na ampulheta. 

rMuitos sã!o oo tMtr..-i.stros desta judi!catura suprema, q ue, n essas dioJlf~rentes 

épo-cas, têm occupa-do .aqui a cadeira pr~ldencial. Quem nel·la se sentava, quando 
aqui se dLscutf.rlliiil os .-hwbeM-cO'JipU'S ~m soocor.ro do. Gov-erno d•a B·ahia e o impe-
trado €f1l1 benettcio da magi&llra<tura do Amazonas, j â. era o nmsmo jui2, a quem 
hoje se acha confiada essa d.L,"'llid·ade . tN~nhum, todavia , me oppoz este em•pecilho 
de agora. Nen•hum me tentou circumscrever na orbLta .pred)i..'Ul. e eX!iguiss ima de 
qtünze mi-nutos o exe~·ci<Cio ·de um •direito indeHn.idrumente •va•riavel n.a:s s-uas exi -
g·el'llcras como o da.s •r·e.i·v·indicações 'constitucionaes, q-ue têm, B<Jb e;t e regimen, o 
seu escudo no lwlbtw.s~co7'p'!M. As orações, que , em cada uma d·es.sas hy;potheses, 
vos dirigi, .ahi correm imp,ressas qouasi todas. •Bem se poderâ. vêr, a um .simples as-
pecto, que a nen-huma se demarcou tempo, e que muitas absorveram durante horas 
a voss.a atten.ção . 

·Essa JYraxe reag-e contra o . ar.bi.t r io do v-osso r egimento, e, pelo cons-enso d05 
:;eus proprios a u.to-res, o . ann-uHa. 

Mas, quan.do não queira racon-hecer autoridade revogatonla ao abandono de 
uma regra <por aquelles :mesmo,s que a institu.i.ram, es•tramho seria, ainda assim, 
que, pa:ra a re!Jnte,gr.ar-des numa ef'fectivi.d.a;d'e, cud·a . exis·tenci<a ntJU.ca se lhe viu 
senão na letra morta d-e textos enbreg;ues ·ao des·uso, eleges seis õustamente a oc-
ca!ilão, em qae me vêdes correr ao vosso seio, pa,ra me queixar â. nossa mais 
elevada maglstra.~ura do :mais monstruoso attentado q-ue jámais se commC'tteu, 
neste p aiz, -contra a sua lei •consti•tucicmai; de que ella vos entrego;.~ a guarda su-
prema. 

No direito indiv-idual do senador, ·que ora vos fnl-a, n.ão se encerra só um 
t itl,l·lo da ~ua ind·iv.Ldua·lidade, •um elemento ju·ridico d·a sua pesSoa, uma i-ntegra· 
ção o seu estado Jegal. Com estas condições da s ua posição constitucional se 
consubstanciam, no impetrante e paciente, os direitos da i·nstituição que eJle re· 
presen<ta, a ex,i.stencia <ele u:m dos orgam·s- da so·berania nacional, negada 'Pelo acto 
da !POM-cia .L]o marC0hal presidente .que declarou in•ter.d·Lcta aos oornaes a publica-
ção dos debates parlamentares. 

fPTohibida a di-vulgaçã{l dos de'bate.s parlamentares ! 1Prol1ilbida â. imprensa! 
IProhibida .por •uma deUheração po.Ucial ! -E' a inv-ersão d-o .regimen. E' a b<r:dem 
co.nst!tucional s-ubve1·Ud.a até á s bases .comm-uns a todas as constit·uições. 'E}' 0 po-
der dos poderes, o corpo legJslativo, submettido aos pés do Govern.o. E' •a poli.cia . 

·abarracada no parlamento, cii.C<ta·nd·o leis ao leg<isl.ador. E' a palav.ra da. repreaen· 
tacão naciona-l infama·d-a com o es·tY'gma de sediciosa e disc!'icionarlamente ve-
dada â. circulação publica .pelo.s agentes. da <po.Jicia como os pasquipa J!:ncendiários 
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ou as edições obscenas . E' a rolha im!}osta â. Camara e ao .Senado !}elos esbirros 
da dictadu.ra da Central. E' o nec p~t/,8 u!t<r<Q, do .grotesco politico, applicaclo, em 
uma ·fónmula inaudita de pandega e carnaval, ás instiúuições 'brasileiras. E' a 
ba{!dhana.I de uma lO'Ucura nov·a, descon"hecida aos povos mais degradados. 

Revolvei até ao full1d-o á vasa a hvstoria da corrUJPção, do ser-vHiflmo e da 
anarchia nas mai.s m.iset·a.on.das .re!}ublicas da Ameri'Ca Central.. Sondae a da 
nossa prostituição polit~ca -nas mais desho-nradas é.pocas deste r.egimen. Ciha:mae 
â super.ficie toda essa ' es:c-o-ria d e crime.s e vergonhas. Nada achareis, q ue se 
igun.le, em ·d·n conscilencia, em impru.den.cia, e-m insolencia, a esta ousadia inV1erosi-
mil, a esta expressão apopletic a •do delirio da força: a sUijeição do poder le.g'is--
!d}vo â. .tu tela polic-ial. 

®i.s por que, Srs. Ministros do !Supremo .'I\rl:b:unal Federal, declarei eu no Se-
nado, a .que tenho •a honra de 'PeDtencer, que a este QIPprobrio me não S·Ubmetteria, 
.:_ue ·eu não compareceria :mais ás sessões daqueUa casa, se este a-ttentado subsis-
tisse no r equinte da sua 'Petula-ncia, e o Congresso Nooional se conservasse nesta 
pupihlagem avil-tante dos agent-es s u•baLteDnos do poder exeoutivo, se, em summa, 
~ntre a 111a-ção e os s-eus mandatarios a policia Io.g,,..asse manter de :permeio a •bar-
re;ra da sua v<mta~de. 

Não . .Em <Caso ta.J, .senador da 'R-epublica , representante da nação, me retirn-
r 'a eu pa ra a mi•nha casa, protestando, com a m}nha ausei!JCia de um-a assem!};éa enxo-
valhada e com o meu s ilencio contra a s-ubmjssão dos meus pa-res. :De cu·m~rir o 
meu dev-er não me restaria então, -outro -meio .senão esse: .não o contaminar nessa 
hu,mi.lha-ção quo,tidiana do contacto ·polida!, rec.usa·ndo, assim, · a minha .conn1-
vancia: ·a essa 'Caricatura da m:ilg-estade ·1-eg.islati-va aga-oha;dn camp-Ia.~en-temen t.: 
;lebaixo da s ,partes m enos no.bres dos inquistdores do Cattete . 

• Mas oh egJuemos ao •russumrpto, .senhores .Ministros: A estreite-za do tempo, 
em que tive de escrever, -na mamhã de hontem, a mln"ha peti.ção de 7tabeas-co rpu .. ; , 
entre ,dois discursos ;parlamentares, o •ulti·mo dos -quaes sobre o mesmo a ssumpto 
delle, n em me pennittiu d&r a ella o desenvolvimento, q.ue comporva:v-a, nem sus-
citar ai-li outras questões, da mais a~ta gravidade, que o es tranho .caso suscita e 
impõe . 

E' o que -me ,permittireis fazer agora, pa.ra elucidação mais cabal do m eu 
direito, ,posto que trumbecm succintamente. 

A primeira questão que as clroumstan cias aqui •levantam, é a de saber se o 
novo es-tado de sitio, d·ecreta-do aos 2·5 de abr.il, pall~a. di!M1a<nte a se8'são l eg•i.sla.ti(l)a 
em toda a st~a ext~msãio ·Orcliincwia e m al;; · dois mezes, .nos q·uaes o Congresso 'Na-
cional t er!\ , mecessariamente, de funccionlar mediante as .proro,gaçõe.s usuaes, re-
veste o indispensa-v·ei 'CaTacter de const->tuciona]}da-de . 

INotae bem . Não trato aq·ui de s aber de oppor tuni-dade, criter io e acerto , co m 
que se •tenha h a-vido o ·poder executivo no em-prego da medida extraorclin.ax la . . a 
que a Con'Siti.tuiç.ão Jhe permitte re~orrer, .quando o Con.gresso Nacio.nal mão se 
ache reunido. Não venho inda·gar se o IGove<mo da Rep-ublica a'Preciou bem ou 
mal a existencia da '«gt1R.ve commoção intes·tina», detel'mi·nada pelo «p erigo da 
Repu•b-Ii.ca•, e p elo <illn mi•neonte ·perigo d-a ·Patria», commoção intestina, sem a qua.l 
a Constituição n ega ao Pod·er Execu trvo semelhant-e faculdade. 

Até •a:hi me poderiam ata l·har o passo com o .famoso a rgumento do , casos 
políticos, tão e>.."J)lorado, en t re n-ós, a torto e a dl!rei·to, t ãq mal en tendido, .tão ln-
devLdamente aceito tantas vezes , ,para desl;l;r.mar ·a ã·usti-!{a, -e dar carta bnamca â.-9 
grandes prepotencias- das dktacl-uras brasileiras . 

.Mas aM .lá não >rei hode. O .que vos convido a. exami>nar-cles , senhores Min is-
tros, •ê ·s·e, -CLecretando o si.tio p.all"a a épOOJa c~ q1be o S6u a oto o desUna, o Governo 
usou .de uma attril:luição realmElllte sua, ou us ur-pou u om a attrl•buição ev:dE'nte-
mente legislativa . 

Sustento eu que u;;Urpott uma •a ttrLbulção innegavelmen te legislativa; e, -::oi-
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locada neste terr·eno a questão, cae, .sem <d•ttvid·a nenu1Uma, nos .J.imite.s da 'VOSsa 
competen.cia constit·uoiomal. 

:Defi.nindo, 1110 al't. 34, n. 21, no artigo 48, n. 1•5, e, com es'Peciali<drudtl,. no 
a.t'>tigo 8•0, a •alçada, que <taxou ·a c11.da um dos .poderes, a quem •reser'Va o direito 
ãe lançar mão <des-sa m edida, a C'onstLtuição onão a c01ruf.ia ao tP.residell'J.te da R~
'Dlllhllcac, s enão quanodo não estiver reu•nido o Congresso ·Nacional. 

J;.og.o não .ê licito ao P .restdente da Eepu.i>ILCJl. asar deHa, eX'Pressa-mente, {!Om 
o .flm de' vigorar durrul!Jte a:, . sessões Jegh>l•ativas. · 

\Não vale, contra esta consequ encia 1rrec;usavel, a objecção, que se estri'ba no 
a·rtigo 34, n. 21 inV'ocado no decreto de 2·5 de .abril . .Se, por esse artigo, ao Con-
gresso Nacional compete o«appl'OV•ar ou suspender o sitio, que hO'U·ver sido decla-
rado .peJ.o Poder •Executivo na ausencía do Oomgresso», aJrgumen<ta•m, agora e 
o.d . Jwc, ·que o sitio, assim decnara:do no . ionterva.Ho das sessões .Jegislativ.as, pôde 
sUib.sisti r depois de cO'illeça:dos os ·trabáJ.hos parlamentares . 

.Não oha duvida nenh.urna, senJho·res. ministros. Mas, i.sso em cond-ições radí-
c.almen te div·ersas d·as .que caliacteri21am a especJe V·ertente. 

O sitio imposto na ausencia do Congresso continuará., licitamente, com a sua 
presell'Jça, quoodo o Poder Executivo, .ao decretai-o, não i~vadir, ;prévia ~ des!-
gnfa,dam~nte, 0 damin.io do teiiiiPo r~servaodo, em cada anno, âs sessões legislati-
vas; a sWber: quamdo, Jegitimament~ esta'beleci<lo. no es:pcaço :medea.nte de '\!IDa a 
.oll'tra, com esta 'Vi.er a ocoi•ncldi•r pela co·nvocaçiLo ·ult·erio·r d,e uma sessão extraot·-
·d!nJaTia, ou pela duração, até â. sessão o-rd1Jnaria annua~, dos factos,- vlsiveis e in-
questionavels, cuja suprema gra.'V'idade Lhe houver imposto, d e. modo inevltave.'-, 
a .decretação d-e ta·! m-edid·a . 

. E' o q.u.e succede: 
1. 0 ) .quando, occorrendo, n_a aus en{!ia ·do .Congresso, uma aggressão estran-

geit•a, e tornando-se 'ipS'o facofo, inevitavel a decretação immediata do sitio lll08 
lo·gal"e.s ameaçados ou invad-idos·, sohrevi~r a reun<i.ão do cor.po legislativo, ou 
porque 1cheg>ue a ,data constitucional da sua sessão, ou po.rqu·e o !Governo a tenha 
convocado extraordimia:rlame:nte ; 

2. o) qua.rudo o tGoverno decret a· r o sitio, .oom ;p·ra21o que não ex>eeda o anter-
val·lO parlamentar, mas, duroote esse iontervallo, circumstancias extraordinarlas 
o obr-lgarem, depois·, a convocar extraOl··d•i.n.ariamen<te o Gong>t'esso; 

3,, o) .qulando, logo ao declara•r ·O si tio, exigido na ruus·en:cla d·o CO!llg;resso, 
pela g>ravida,de .summa da commoção i'Ilt~stina, o iGovenno (como em ·regra o de-
viam fru~er todos os goverlllos), conV'Ocar extraordinal'iaanente a .1egislatura. 

-Mas, em menhum destes casos, o •Ptres}dante da :R~pulb.Ji:ca t eria, delibm·tu:W; e 
pt·evistClln'l;~nte, ·estabelecido {>' sitio .com •um ·;prazo, que · entvasse pelo per iodo 
constit ucional da sessão legislativa . . Em todos, ;pelo contrario, se oprovocaria, até 
pela convocação extraord.J•nrorJ:a., a antecipada reunião do tCol!Jgresso, para sus-
pender, se qui0esse, o a:cto .do 'Governo, que, ·deste modo, restrin.giria a duração 
d1> se.u a.rbitrio, em vez .. de a a,mpliar, como ·a.go.ra, aN~m do;s seus posslveis limites 
legaes. 

'Encontrav-a o Congre~so d·ecia•r.ado o s itio, porque a sua r eUIIlião se anteci-
pava â iJ. ata constitucional. Era a sessão extraordina·ria, que solbrevi.nha, ou; no 
caso de a@gressão, estrrungeilra, a existe.ncila d.a guerra, ora d·ec}a:rada, o·na im:mi-
nente, o que toma:v•a materialmente ínexequivel a s·uspensão do s·lti{} com a aber-
tura do Congre;,so. 

Aqui, .porém, senhores minisbros, a lfigura da. hy.pofuese veali2iada, não só é 
outra mas, díaJID~trrulmen>te op,posta. Aq.ui .se d·ecreta o sitio para até ao ultimo 
ilia de outuipTo, quamdo, pelo art. 17 .c11a Go·nstituição, o ·Congresso d eve, annual-
rru;n.te f·uncC'i<Xllar de 3 de maio a 3 de autubro, e quando a :prax:e de todos os 
annos a.nteriores deixa fór.a de toda a duvida que as prorog.ações ;parlamenta·res 
alongarão os trwbaJ,hos do Congresso at~ o fim (lo anno. Aqui, porta.nto, a Tesó-
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J.ução ex.pres;;a, formra,l , categorioca do rGo·verno foi !libramger no tempo aprazado 
ao sitio o.s q.uabro .mezes da sessão ordilflaria do !Congresso, mais os dois das ses-
sões prorogadas a eHa suh, equentes, mui ·de proposito e de industria, ·afim de que 
esta p-residencia aca,be no .regala;do ·C.Oiruforto de nã() g overna-r mais senão com as 
g.amantias consti1:juion>tes .suspensas, tenldo i'ruido, \neta -pruz va,rsoviiana, ,o bt~o 
roezes e meio de omni•potencia ir.refreia da, e dado o exemplo do sitio conV'ertido 
em meio ord~n,ario ,de a,dminLstra,ção. 

Ma;s a Constituição, .que ·não .permitte ao Governo decretar o sitio, senão 
quwdo 0 .congresso rdão se aalvrw re .. nic~o, evidentemente não admi.Ue que o Go-
verno e decrete, para se executar, quC/Incto reun·ido estw·e1· o C:cmgrresso. O tempo 
de .reunião d () Congrresso ré veda;ào ao uso de t al me,di.da pelo Governo. Se du-
rant e ess·e tempo o sitio só se póc~e es:tJabe!ecer por acto do Congresso, durarut.e 
esse tempo só ~or acto do Congresso o sitio pócte• exist1Jr. 

·Log.0 , senho•res .ministros, o decreto de 25 ,de albril revO'g·a o a.rt . 80 , para-
grapho 1•, da Constituição, usurpando uma a:ttribuição alli p eremptoriamente 
reservada ás ca:m•a,ras ·legi&lati vas: a de estabelecerem o sitio, quando J'eunidas. 
Logo, esse decreto, f.Ia•granteme:nte inconstitucional, é .n.ullo . !Logo, não o :podeis 
reS>peitar . LogO', toda;s· as med~das •repressivas, que, soh o seu imperio, a força vae 
mantendo, caem, jur•idircam ente, .p:or terr.a , e ás suas victima& não se p6de ;re-
cusar, na ·casa rdos gu.aT.das d·a Constituição, o remedio legal, de que dependem 
as suas Jtberdades. 

!Passo á segUJlJda questão, senhfrres ministros, que s ur.ge com este caso. 
A seg.undra. questão s urg.e com o acto policia;!, que deu ensejo a esta petiçã.o 

de C<lhi!Jbeas-corpus», com o acto pelo Q'lli!Jl a poLicia •declarou que p•·al•ibe ao.~ 

jo'r'naes -a p'Ulbl·iCK!Içc'io elos .Web.ates pm·Lawentcvres. 
IDahi resulta uma interroga;ção, que o .assombro mal 1110.s dma f·ormuJar: 

então o sitiO, decreta.do pelo E'xecutivo, ·domina o !Congresso Nacional? então o 
C<mo"ll'esso Nacional ta,mJ):}em está deba-ixo do estado de sitio fulminado p elo Go-
verno ? então .as •faou-ldades extraordilflari•as, que o .sibio, ·al111da mesmo quando 
JegitiJm!lJlllente decla.ra.do, asse.,"'ll ra .ao Pr·esidente da IR:epub.lica, o i:nvestem no 

.arbítrio de fiscalizar o COillgresso, •de o tutelar, de o sulbmetter á c ensure., de o 
cond-eml!la,r á cla.usura? 

E' o ·que acah a de praticar, des'bragadamente, a violencia do marechal Her-
mes. 

Nem o ma,rec'hal .F !orJa;no :Peixoto, ·nos •dias mais caTregados e som'brios 
d>a .guerra dv-il, ousou, contra o Congresso :Na'ctonal , esta loucu•ra. Os discur-
sos do.s .seus •mais ar.dentes a.d·versarios parlamentrures gosavam de toda a '!fU'b.li-
cidad·e a que têm ·di!'eito os trabalhos do Bar lamento. 

Na F.rança de Luiz. Napoleão a imprensa estava jugJu!ada ás mais odio-
sas medi<l·as •·estr.ictivas. Mas os debates parlamerLtáres '!lão soffreram j amais 
a menor .coarctação na su a 1l-Ub!ici-d•ade. IDia tri'bu.na parlamentar os Ju lios Fa-
vres, os J ·U•liOS S~ons, os ·Emilios O.iivier, os Cremieux, os .:Pica,rds falavam a-
V·remente ao paiz ~nteiro contra o imperio do so•brinho de B onapi!Jrte . Na pro.prila 
Dum.a russa a · voz dos sociwlistas, dos rrudt0aes , do.s ilflimtgos .do Czar, ·nunca en-
controu obstacul()s rpolic iaes 'á sua prcpagaçã o .pelos orgams do jor.nal>i~mo. 

!Foi ~reciso que o Brasil descesse a;M aos· dias de ilwje, que mergulhasse 
nesta lama de a•gora, que passasse pelo Governo da igmorancia s ervidla >pela adu-
la,ção, p rura que o •Congresso Naciona,l fosse equipar:ado ás •c.a;sas de desordem, 
ao moTro do :Pi111to, que .se degradasse até a,baixo d•o R estaurante Assyu,io, onde, 
nas madrug<a;das da crápula elegamte, o enthustasmo bacchico das orgias dos po-
deroso.s mão encontra emlbaraço ao •deli·rio dos discursos avinhados em cham-
pa.gne, ·emqu·anto, ·em •derredo1·, o sitio env.o•lve a c idaode na sua atmosphera de s i-
lencio e t erroT. 

Aos lug.ares da licenciosidade, embriaguez e jogo assegura as ltberdad es 
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s·etn <pelas d·o vicio, •do •aorruiodo e ·do tumulo essa mesma po.Ucia, que sitla moral-
mente o C001gresso Nacional, · interceptamdo-lhe as comJil'llnicações com o paiz. 

A .Constituição fez d essa entidade o :fisca l i!o [Poder Executivo, cc;mfiou-lhe 
varra da imprensa o stra•balh·os ·como element!Js .sediciosos, , que ::t hygiene da 
Rep•ull:>lica, outovgou-l>he a :competenci.a de o .proc.essar, condem111ar, e desti· 
tu.ir, deu-lhe, e ntre os tres· poderes, as mans altas prerogativ•a:s do E .sta·do, <para 
que, hoje, um <presidente de •Rep\llbJ.iéa, z·om'b;mdo ,gr,osseiramente, d~ss~ ma; 
gestade, lhe pon>ha sentiJnel.las á •v•ista, Jhe metta á boooa a rõlha, e a .policia, .J.he 
varra da imp.rensa ·os tr.a:baolhos como elemen.t.os .seld>hciosos" que a hygien·e da 
ovdem publica exi:ge se s·ubtr·ai·aom ao, :ccmhectmento d·o .'POV·O·. 

Um Congresso ·aJbaofado na red·oma da publicidade ofl'icial, •um GongressÓ 
virtualmente cc:mdemnado ao reg>men das soli-tar>as, um. •Co!llgressG ·posto n9 
índice expurgatonlo da Inq'Uisição do mirlistro da .Justiça: eis, senhores m)ni.' -
tros, o que no·s ode:ixa o governG do mwrec'hal presidente ; ·eis· p e;rn CJ;\le s~ tr\(·dJuo: 
essa insolencia, pel·a qual a· po.Jicia do sr. .FrB!IllCisco Va!lB!d•ar.es sonega á ·1uz 
publica os delba tes do Congresso Na,cionaà . 

>Que •v·êm a fica.r sen do as camaraJS. legislativas, se lhes escpdem a t ribun.a, 
Sl lhes suf.f.ocam a <palavra, S,e lhes ll!b:r·em -ao r edO·r O Vll>Zio po')icial; Se a~ corl.-
demnam á situação mastur.ba,to·ria ·de fallavem unica,m~ente <par·a as mesmas, se .as 
reduzem aos habitos soJitarlos da LmbecilLdad~ e da idioti•w? 

Um C'ong;resso •v·entrHoquo .dev·e ser, realmente, o <mec plus >UMra». ;da ;poli-
tica repulblicana, ao.s ol·hos dos ·Q:ue veem no esta,do ode s itio o estado ideal dos 
governos, como l•he ousou ch!lllllar um al.to magistrado nGS;So, ll'luma phras~ ty.pi-
l'a destes d-ias, em que o pantano das consciencias, ferm~mtaondo i>ntens,al!).ente, 
,,·ebentn., á superiftci•e, nestas veg.eta,ções de ohavcq . 

•Mas a e€se desaforo, a essa ' >harbaor1dade, a esse aace~so de •epi'lepsin po1i~ 
tica .se Gppõe o art . .15 -d·a •Constituição, q,ue declara ha~rmonioos e Lnàepend~ntes 

entre si, ·como or.gams da sobera,nta nacio.na,l, o.s tres poderes dO· Esta,do. A essa. 
tolice, a esse desatino, a essa provocação· oppõe-se a situa,ção de superioni:drude, 
em que, como o<l!Jborato.ri·G da 'lei, se aJCha ·o rC'ongresSJo Naci!onal, <para ,co;m o 
presideii1te da Repub1ica. A essa monstruosidade, ~ essa anar.o'h'ia, a essa revo1u· 
ção •Co•nstitucional se op<põem todas as normas .do .no·sso r.egtmen , todas as bases 
do •nosso mecah~smo político, toda a .substanci•a da >nossa fôrma de •gov·erno. 

O Poder Ex.ecuHvo revol.tou-se contra o Congresso NB!cional, e, não con-
tando com rus ·baionetas, para .ó dis.so.J,verem nem pod!lThdo intiman' ás mesas das 
duas •Casas leg islativas a archivação dos seu'S debates, ataca-o individualmente 
em cada ·um dos seus membros, i•n:terdizendo aos Jorna.es, sob as ameaças de lhes 
v.oltaTem os reda~toTes á <prisã·o, ou se J.hes cer,rarem de novo ·as ooffici.nas, a 
reprod.ucção dos dtsoursos parlamentares. 

'E:is ahi, .pois·, senhores mill1.istros, a segunda questão, que deante da vossa 
conscie.rucia agora se arg;ue . 

Passo á terceiTa. " A terceira .Jiga-se á ·celebre controversia da situaão das immun~d·ades par-
lamentares d·UTa•nte o estad'O d•e sUi>o. 

Aqui, prura o Supremo 'Trj,bunal Federal, não .oba questãü. Desde 1898 .se acha 
assentada a vossa jurisprn.J;denci'a. Seg;undo eHa G estad.o de s1Uo n ão suspende as 
irrúl!lu.ni<:laJes paTbamentares. Este pri>v>ilegio, não dos deputaodos ou senadores, 
mas da ins·tituição do , poder ,Jegisia tivo, as v.ossas . ultimas decisões o consagram 
até como ·extensivo ao•s membros dos congr.ffisos estaduaes. 

lO qu e nem todos SaJbem, € ser essa, egu•al:mante, a Gpinião do ministro da 
jJstiça, que actualmente <preside ao estado de sitiG, ~ob a qua:l tleJi.bera.ra o go-
vevno prender a mi'lll e a outros membros do .Congre~so Nacional, ·SOib o·• q:ual se 
ancruunciou como doutri·na do governo a de qu.e ü esta•d.o ·de sitio envolve as :!:m· 
~u;nidades .par.lamentares, sob o qual', emfim, essas immunidad·es acwbwm de re-
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ceber um g-olpe ainda mais Ja,r.go, de sof.frer um assalto aindfl. ma1s desabusado, 
.com a proàlÍibiçã'O, fei·ta á imprensa, de estampar os debates parlamentares. 

A:s convi~ções do .sr . mimistro ida justiQa estão <Comv.osco, ou, .pelo m~nos, 

estavam ~omrnosco, emquanto a consci~ncia se lhe nãJo toldara nas vertigens do 
poder. 1Foi defendend·o ~sa idéa q<ue •o dr. · IHerculamo de !Freitas se estreiou, em 
1894, na tribuna da Oannara dos .Deputados, quando, aJi.ás apoiava o govemo 
de então, e lhe não .med•la eXlpressões de confiança . 

Não ·el'a, entretamto, nada propicio á expansão dos sentimentos Itberaes o 
meio prurla·mentar nesse CO'llg~resso. iN o seio delle se discutila, longa e sériarnente, o 
a1viltre do seu rp;roprio j))diamento, :isto ·é, de qrue o ,Poder (LegiS'lativo Jdespejasse 
a .casa, 1lara .deixar !iv'l"e.s as .mãos •ao. Executivo na r-epr.essão de :urna revolta dá 
confessadamente extincta. Erntre os seus constitucionalistas campeava .a dou-
trina de que o esta·do de sitio, v~rdadeiro int~rregno constitucional, suspem.de to-
das as institui--;:ões do ·r~gimen, entregando ·o .paiz ao anbitrio excLusivo do go-
verno. !Nas suas deliberaçõe.s impei'il.va abertamente a theoria d.e que os aotos 
d, presidente da Repu'OUca, eJOorb itamtes da constituição, podem ser legitimados 
JJOr um voto do Gon.g1resso Na.cional. ·Era um systema d& contrru<1icções, ·em qu·e 
a .repTesentação rnruciC'11al, abd.i·ca'lldo e (l,<!SaP<PlH'ecendo totalmente, não Tetinha 
da sua auto•ridade senão o necessario para consagrrur o seu proprio an.niquila-
mento e a omnipotencia do chefe do Esta<do . 

O actual .minhstro da justiça •não era 111m espi.rito de temper.a tal, que se conse-
guisse .li<vras em toda a lndepend•encia actma dessa atmosph era. Embebido rna 
i:nfluencia della, as s•uas opiniões re!Iectiann, em <pontos dos mais g.raves, o am-
b-teruhe pol1tico, de que &•bava cerca,do. Transigindo com e lle, rnão. hoesHou em srub-
screver a 'lição, incompative:i com os mais claros lt<extos carustitucionaes, que con~ 

• V·erte o e.strudo excepCLo.na,l e repressivo do sitio em recurso de investigação pol<l-
cirul, IJ)ara apu,rar respornsaJ))ilildad•es . (1) LE, quand·o rhe perg•untarrum, •com ruma 
~n.genu.idade :caol'acteristhca da psychose daqueJJ.a época e daquella assembléa: «IV . 
:Ex . condemna as a.otos tVo P.adm- Exeou;Wvo exo~dmvtes do a1-t. 8·0· aa .Consti._ 
tttição?» ( '2'), .respondeu ·com desgarre, .naturalisando no regimen presidencial 
a 'Velha apologia ceda salvação da RepUiblica», ceda salvação do pov'O», como 
cclei supl'erna», ,e acobertrunclo com o ·v~JJL!Joacouto <dos ·bil/.s ide irudlen1Jn1ldade, 'buscado 
na theo•ri.a .doa o.mnipotencia parlamentar, cco.s eX<Cessos <le poder. commettldos· 
pelo Executtvo. (3) 

Já vé(les, Srs. Ministros, .que o actual secretrurio ·de Estado da J ustiça · não 
era um homem .tão envenena<do como eu e ou.tros nos p<reconceHos de lega!Ldade 
e JiJI:Yerda;de. :«'A .politi-ca», dizia elfie, ; ccnão t em, simplesmente, r.egra.s de geome-
tria.» ·ceDo rigor das s•uas l·inhas» já ·entãn pr.oress·ava elle que ccrros deVIffinOS 
approxim•ar», S·i.m, mas 8Jpenas <«tanto quanto possiv·el», e l<dando-lhes a flexlibi-
Jid•ade ind;ispens:wvel. » 

.Nesta ma'l11€ira de encaraor o dil!'eito constitucional, ora se conct:und·e a. Con·s-
tU1tição com a poHNca, ora se .wbrepõe a politrca á Constituição, trans.fo.rmad·a 
esta num <les•enho geometrico, ·a cujos traços cada mestre 'd'obra d•ruquella vai 
imprlmin:d.o a feiçãJo do ·seu esj;ylo e ·commocHd•ade. A carta da Rlepu•b!ic:a, assim 
entend·ilda, já lllão -é rum comp~eoco d·e l·ei<S, que se oblserv:em: é .um dogo de Jm-
teresses, •que se IJ)ermuta.m ·e Mne>lgam. !Para ·O.s homens desta escola acommo-
daticia, a soberania constituiln.te não se ter~a da,do •ao otra·balho de fixar com '11-
mit~s .precisos, 'l'IJUma Oo~~sPittbição rig·ioo, as divisas entre •O •Executilvo e o· 1,e-
glslativo, senão para que res.te'l', passamdo por seybre •essa,s extl'Bmas, entrem um 
com o ·outro iem aju<Stes e bald•rocas, pelas quaes o menor aJbsorva o m.a<l·or dos 

(1) Doou.mentos P.ar!amonta·res. Est!Ddo ele !Sitio, II V'O!. (!Rio, -1912). Pa•g. 60. 
( 12) Ibid., pag. 59 . 
(·3) Ibid. , pag. 67. 
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dois podel.'es, ,e a •Constituição macio·nal se s·wbstitua pela acção <iis'cricionaria 
das Lfacç.ões . 

Não obstaillte, com •uma congr.uenda, que, aqui, não v aleria a pena de ana-
lysar, -o a.ctual .Minisbro &a Jus.tiça a-inda a<!:reditava em p1·i.ncipios. rD€1bato-me' 
eu, .diz elle, menos pelo p:rojecto odo que •«pelp, oo./maçã;o -&os princ-i~Jios constitu-
cw,~c•~&, .(]ue esta camara •esqueceu, e •que precisam agora ficar salvos :peLo es-
f-orço .de •uma [justa reivi.rrd!lcaçã:o. » ( 4) 

.Elm nome desses princípios o então futuro ministro do ;marechal H ermes 
impugnou o adiamento do Congresso, ,cambateu b•ri!hantememte a bastarda in-
V'enção dos corte(i;aJdo:res das dlctad!wra.s, que confunde o estado constitucional ·do 
sitio ·com a •le i marci-rul ( 5), pul'VerisO'U a ·sesqu~peda-1 erronia .dos qure quali-ficam 
a su-spensão, constitucionalmente Testricta, das .garll!ntias, comv .«um interregno 
constitucional», 11.1ma sus·pensão total da .constituição (16), e demonstrou, com a 
evidencia ·de •todos ·os a~·gumento.s con•hecidos, a ·in.sus•rrfmsilbilidade absoluta das 
immu.nidaodes paTilamen.tares. 

!No ·curso •dessa a·I~gurmentação um ·prusso ·h a, em que o dQ'. Herculano de 
Flreitas desfere do seu zelo de constitucionaló.sta ·as mais vivas chispas . E' quando 
advoga os direitos ·dos Esta,.dos, para os qurues não se ·contEIThta ·com a a7bt01!01n'ia, 
e vai buScll!r o titulo ·de sobe11atni(1) eni uma >tradição, liquidada, •ha meio seculo, 
nos ·Estados Unid·os, com a qual o sr . Campos .Sall€13 costumava esmaltar as 
suas exag>g·erações IUltr.a-f•edera:lis.tas. 

A'hi, l)Ol' .evddenciar a crassa a'bsurdeza dos que assimilam o nosso estado 
-legal de sitio com a lei mrurcial, maneja o adua!l iMiJnist'ro da J ustiça este ar-
g.umento : 

wSe o n.o so estado .de s itio constitucional !fosse a •Lei •mll>rcial, um dos seus 
eflfeitos proximos .seria a.nnullar a automomia soberana dos Estados . !Porque, 
dec:reta'<lo o .estrudo d-e sitio, passariam todos os poderes locaes para ll!S mãos da 
autoridade mili.tar da União, suspendendo-se as f.uncções das autoridades e po-
deres estad'Uaes . 

•«A União ·d·isporia, ass im, de 11veio J'aJ.cf.t e inJla~UveZ, para intervi,- comstante-
11oente ?Ws Estad os, e tornar «ma 11>etnti:ra ir'riso?<ia a imd.epend:encia dos (j}oderes 
!ocaes, base do %Osso ,.egm~m, ·asseguraoda pelo espírito e 'Pelo texto .expresso, 
taxativo e terminante da Constituição . 

«Não t eria?nos, nesse caso, 1tm:a feàeraçíLa, mas sim laTtgas at1lribuições das 
autoddades loca.es S'U·bjug.wcVas iJI1nesis·t?1V'I'Jl!nW1>te <to Powetr Exacwtivo Cont?·az. 

·«Essca. hypott·w :;\e as dispos·ições j-i<cas e rerwinaii!Jtes (lia, 1Jei pwndatmewta·l ex-
cluem po,- completo. 

•«•A ·lei marcãal •é, pois, incom.patlvel ·com a solberania dos Estados. A sua 
1Jass \biliàade s e1·ia a possibi.!idaàe ào a11Jniquilam ento &'essa .~oberania, hypothese 
ina.dmissiv·el dea.nte do art . 90, para.grapho -4°, .d a 1Canstitu1ção·. ü nosso estado 
.de ·sitio não é, portanto, a J.ei mwr.cial, niílo sus'[1JY111d.e poderes, s1tspeniile apenas 
g.wrant~as,· e es tas se r.eferem aos drreitos i·n.dividua.es; ;porque, se s~Jsp·end.esse 

pod·eres, •de&tmtd:ria .a ,/'e!e"naçctlo, ann1t UancLo a a?•tQinomi.a àos Bi!talclios.» (7) 
Estas paLavras são o comme nto prophetico escr.ipto po.r .este h omE!ITI publ~co 

ácerca ·do seu proprio ·futu"'O. :Nã-o se poderia .deb.uxa.r e oriticar melhor a situa-
.çã:o actual do Ceará, a que, com a responsabioLi.dade 'Principal desse apreciador se-
IV.ero, se <esten deu agoTa o -estado de sitio, e para subliugar trres'stivel.mrent e ao po-
der executivo oentral '()S poderes locaes daHi, annuHaJ-os, <lepôl-os, -e, des1'rurte, 
tr'!l!nSfer.indo ·O .gover.no .esctJa:dJUal para •as •mãos da ·autoridade m.i.lita.r da Ulniião, 
d·estr!Mr •a -existenClia da propria fed-e.ração, destru1nd·o a autonomia dos Estados . 

( <l) Ibià., pag. 4 9. 
( 5 ) Ibià., pa.gs •58-168. 
(•61) Ifbid., p!l!gs. ·53-55' 
(7 ) Ibià., pags, ~l-612, 
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O deputado paulista, em 1894, por ·honra aos seus eleitores, de cuja educa.-

çã:o .Uber.rul faz IJTaça ( 8), comdemna .com vehemencia a transformação pelo 
governo, do estrudo de ·Sitio ·em lei mat,cial, pa~a ·com as armas da .União, run:ebatM 
aos Esta.doo a sua autonomia . tO m 'mistro, a,gora :por servir a seu amo cuja <dlu-
dndana festeja, .pratica •Sem esc:r.uv~oJos •a ·freg>en~ração Ido estado de sitio "m lei 
mal'cial, paJra a,castelar mos !Esta dos, -com as ba-ionetas da União, a pol'it!ca do 
p~idente. 'Eis o q.ue ·VWiiem hOje, neste regimen, ·deputrudos •e m.!nis bros, conv!c-
çêioo •e .caracteres . A estrela mo pa.r!amento é um hymno ao direito; o imgresso ao 
poder •uma ,glori!icação da 'i!legalid.ad·e . 

!Mas, onde, 'Srs. M:oinistros, ond•e o iiilSigne Mi-nistro da Justiça 110 seu lnolvi-
d!Wel d'is•cumso, paz todo o acume da sua dirulecti·ca e ;todo o !brio da sua eloquen-
cia, f.01i em se ·medir, ·em l·uta br!l!VlU, .a golpes ·de vesooo montante, velas tmmu-
n!dad~ varlameonta'l'es, ·com os que s-ustenta~m que () estado de sitio as suspende. 

Com.eça elle vor Jfetri·r mos creditas de sensatez e monl!l!dade essa propa-
ganda, que ·taxJa .de ·«inveridi<CJ.•u>, ·desor.iter.!osa e ·«anti-patrio tica» . (9) As im-
mu.nidades, 1«longe ·de se.r odiosas», diz· e!le, '"são indispensaveis para o bom 
fun oc!onam<ento das !llO'Ssas iiiJtstituiçõ·es . ( 10) K< O Poder !Legislrutivo niío póde 
se•· •CO?np-neJoiJ\ndido .smn M im111n1r.nildJade.s nct sua pLelllitude». ~ 11) Sem ellas «O 
Pod·er [.;egis l·ativo não ·passana ide •uma congn~pação de sam'i.sltia, erucane~ada de 
dizer am~en, ou s•uJeita a ser .enxotad•a, qu!!!ndo quizesse resistir.» ( 12) . 

:Desafo,gada, ass-im, ·a .vela epigrammatica Çlo ~l'a1Ior nesta imagem llintUJresca 
em .que se asseme·Lha U!ill corpo .legislativo ~bdicatorto das suas ~mm.unidades> a 
uma d•essas canfra·rias dle opa, ·~e&u>zi'das, na sua devoção f•wn, ao papel de acom-
pa-nhar pll'Ocissões, -ou fazer <éco .a •lll'daiJn.has, e tendo COOll'Plllrado a s~1a :prop~ia 
situação, ma oCamara jrucorboina, •Cujas theo.rias reaocionarias combatia, á de «[)a-
nte! na Cova dos Leões» ( 1·3), , o ôUJrista desenV'olve lar.gamen te as conclusões 
magnas da sua these, mostrando, SOib todos os :vspectos, ~Uie a inviolabilidade es-
sen.clal dessa ,garantia a oColloca acima de todos os estados possiveis 'de ~?itio e, 
até, do.s poderes do CO'll•gresso INo!llc:iO!):lrul. 

,.o emprego ex.cepciomal dQ es·tad-o de ,ffitio entr.e il'IÓS», dama elle, IC<•não sus-
pende a aoCção dos leg>isla<dores; e esta acção mão pôde existir, mão tem ef.flcaoia, 
nãlo p6de >m;esmo se1· comf.(J'rehendUJJa s em as immunidrudes doo arts . 19 e 20, da 
.Oonst!tuli.ção. 

«•Sflm el!as ·cl.esa!Pp:a.·ecer·i.a a indepen.aencia dlo Rocler Legis!atõvo, 1Consll\<J?',a-
da 11.0 art . 1r&. do codligo fun@Cltmienta! brasilei?'O, focando os .rep n!lfe?~tcnwt.es á mer-
cê de possive·is tJ;nope!ias po'lici.aes, .qtca?Udlo 'c!ilr·tg.iss,e as <!estinos do paiz tmn go-
v&rno violento e sem es.c!1'WP"'!o's . » 

Vêde, ,s,l'S. rMinoistros, ·com que ·ex.actidão se pi·ntam aqui admirav'elmente, 
com·o ~num 'V'll.tidnio, as circ·UJI1Stancias ·do caso, qnJoe •me traz á vossa pTesença. 'A 
polida, em .oojas trQIPelias se Jlaviam <de .experimem.taT as conseque11cias de uma 
:rerucção comtra aos ~mnl'UIIJ.idad·es parlannJeontares «sob um gover.no 'N'iolento e sem 
et~·orupulos», fad!!!do est ava que .seria a ·do •reivi•ndicador al'd·ente desses <direitos, 
por elle J1oj-e jmrnolados .aos interesses da sua ambição. 

«O .Congresso», .pToSeguJe o orador, ·«O •Cong;vesso , tem de ~se reunir para o 
desem'!lenho d·as suas funcções; e .não o podetia .faz;er sem a prerogativa d·a 1m-
munidrude . \Logo, s~m·d:o knpossivel impedir a sua reUIThião, é inconcebive! a. suspen-
são ~oos I!'Uas prarogaJtiVtas». ( 14) 

, ( 8) l •biJdJ., p!!Jg. \519 . 
(·9) Ib1là., pags. UJ5'2 . 
(loO·) Ibid., pag. i516. 
(11) Ib~dJ., pa.g. 6•5. 
(12) Jbidem.. 
(13) 11Md., pag. 49. 
( 14) Ibid. 'Pa.g. ~~ . 
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Oiçamol-o aimda, Slrs. Mim<lstros: 
·«A ConstituiJção, no art. 34, paragra.p·ho 2·1, ,estabelece competir ao Con-

~nesso d ecre.ta.r -o estado de sltJ.o e app•'O<Var ou s:us·pender •O estado de siti-o de-
O!'etado <pelo fP()de r •Executtvo, em sua ausencia. Que lfruculda·d·e, ,qwe p.o&er é esse, 
que a Constituiç~o d!\. sómente ·110 [Legislativo, de r eunir-se e a'jlprovrur, ou nll.o, 
o .es tado de .sitio decretado .pelo Executivo, se e~!e nlío teml immunúi<ald:e~, pa.ra 
diefenl{j)m· a '1\n.d!epeW.d!etuoi.a. das suas deUbef'ações r 

.«,A IC'o:nstitu·ição d!\. só â Garoara d·OS IDe<piUtados o ·direit o d·e accusar o pveM-
dente da IR~uboJica, e 1ao S·em-ado o •de juloga l-o; e, ent•l'ebaiJlto, o estado de sitio, 
com a ·lei mwrcia l, ~time aB fnrl,?nu'"'i.&adies, qt'e asseguram, a •indepetuàl'jnidia 
dO'B votos àa IG1aln-a.m e l1'o IS'etualdo? ! » (115 ) 

O pensamen1to do >Orador •rev.es t e aquol .as fOrmas lqldsiv.a.a de um diQElmma: ou. 
•H!!<> irr.eductiiVels ·ae il;nmuniilades» do ·C:ong.restw, e 'este l«•pOde ·exercer .as suas 
tu1111cções de accusar o ;presLdente, d e d•u·l,gal-o, de wppr·ova.r ou suspende r o estrudo 
de sitio .por e He decu·eta'<lo, de julgar os actos <por eHe praticald·os <1ur.ante o estado 
de sitio ; ou, se aúio terr> im~mtm~dJaiàies., nãio pódJe exm106?' ta.es tu•vcções . » ( .1\6) . 

!Mas, c<>"mo se não \bastasse, acerando ainda mais· o 1Córte ao radocin1o, o 
exprime o &r . H~rculno <1e IFir·eltas nestes termÕs penetrantes, onde o absurd·O 
dnh erente 1\. opinião comtraria sobresae em todo o ·seu relero; 

«•Por outra ; a <l.!sposição con titucional, que es·trubelece o esta-do de s1tio, e 
qUJe o regula <expr.ess lllll1ente, dest•I'UoiJria talf.as a8 dWW<vs <~islp osições aonstitWcio-
naes, ·mesmG >aJque!JI·as que >limitàm o estado <l·e s:;tio, e ·restrim-gem a acção do 
Pode:r Executivo. (:Alrt . . so, <paragrapho 2•, ns. 1 e\2 ) . 

I«Els», ex<!lama o dr. H er,culano de Frettas, ·«ets a qtoe oconczusões '&i,s~para

ta.dc•s chega a dourt:r.il!1la, •que sustenta •a s•uppressão Idas imiiTlJUnidades do Con-
gresso oduram.te a suspensão das garruntlas constitu cionaes (phrase do art. 8·0·) . 

I«Al·nda mais, ;Sr. iPresid·enre» , contlnúa o prégador, o envhusiasta, o nosso 
[)emosthene.s das immunidwdes pa.rlamentares, «ailll.da mais: o Poder !Legisla-
tivo é .urrn oos olngams da .sobera.n ia nB>ciona;l (art . 15 .rua •Gonstitu!ção): e, pwr·a 
esse orgam fuiiliccion.ar, são· im.dis<pensaveis· as• immu:niodad·es, ioomo p'Y'egam os qtde, 
'COtttracUc.to'Y'·iameti/Pe, Pfildlam o ·acUament(}, po1· nroo 'COmptr~hende?"e'ln- l eg·isl.aJdore.s 
sem imtn:<~mid:a.des, e entn~ta.'ll.to, 8-lt>Btlewtam que o &htio as supp?iiime. Po,rtaatto, a 
s u<ppressão d·as liommuni•dades imvpo?'ltamüc, no ldJfJsatppa•·ea.vn~etLVo, temp;o,.aa•io e,nvo'l'a-, 
de um àos poc1e>"es dia, naçãio; co usa inacceitavel ·em mossa doutrillla constitucio·na.l, 
em ·que os pod·eres <pu:!Jl.iClos cr1ão po<1em ter, J·egrulmente, soLução de continui-
dade.» (17) 

INeSISe argumentar insiste, reinsiste <e torna a insistir o devota<l.o susten-
taculo das immumida:des parla.mentrures, da sua in.trun·g~bilid·ad.e c onstitucional du-
ira·nte o estaJdo dJe si·tio. 

«A Constituiçãio», ·Oibserva elle, «nos· arts. 19· e 20, ~ffectlvou as immuitlJida· 
des parlamentaJres o·e modo e"-1presso. Ni.nguem c ontesta que, fõra da s uspen-
são das garantias constitucionaes, ellas vilgor,em com toda a pleni•tUde. Dada 
esta é que s e .quer C()l!lcluir serem s·upprimida.s aqueNas. 

·<<Isto .seria a dec:a;pittaçãc do jPo.'d.el· Legiswttivo, em'ia. a, d;es·tnoição àa 001tsti.-
tuição pel.a pl'oQ'P'I"·ia IG'onstituiçãlo, j!\. o dissemos, prov!l.'l1do qual a natureza e qual 
a extensão do nosso estado de s itio.» 1{18) 

Quando este se }Jõe em uso, decroe:soer1Lo, <poneentuva, ,as •razões que, fóra 
desse oogrmen excepcional, ditann, erlgem, im.põ.em a~ immunidades pal'lamen-
tares? 

!Não. .Pelo contrario, opima e 'brada, na sua Ol'ação calorosa, o dr. H e r-

( 1•5) Ibidi., pag. ·6·3 . 
(1•6) Ibid., pag. 64 . 
( 1'7 ) Ibidem . 
(18) IbilàJ., pag .>6•6. 



cu!rurro d·e !H1re1tas. <Qua:qtdo mais :IJ!ldispensav€11,<;, q u!l!ndo mais i·mpretedveis, 
quamdo mais iny.lolruveis se nos tor.nam ·as immu.ni·dades ·parlamenta:res, é , p1'!lei-
6wmente, sob •O estll!do •de s iti-o. 

<«J)•u.rante <Jste», !!Jccentúa o dn· . iHer.c·ulano ·de IIDreitas, ·«durante este, e» 
(adnda mai<> ) «por ca•usa d.este. que .·depende .P.·a appro.v·ação e do j.u·1garnento do 
O<mg11·esso, é ·q.~ldlo rm\ais nf1ces~la~.,;a se torn.a. ~ ejlfectiviàooe d!.ats prerogati· 
vas ã>os .legis~aá0'11oo. » 

•«IDe xaoton (contLnú,a eHe, demonstrando), . «<em perio(lo noTmal, q uando de 
pé todos os dLreitos e ·ga.ra.D.tias d{)S cidadãos e em acção to.d·os os remedi{)s ju-
.dicla;rioo pro.prios •a ass·egu'!'ahos, -dio:tllidl ser~a qualquer violenc!.a so·bre um rep.re-
sentante do po·vo.. E, qua;n:do eHa se ·dlêsse, {) .reowso a os tli•bunrues estava aberto 
para ·elle, como· pa·ra to-dos os •hrubU:·amtes· dú pru1z.. 

•«iMas, suspensas pelo sitio as gara,ntias € os meios oudidar-ios de defen-
d·el-as {)U reprura.l-laS, o ;à1epwtado ou ·senador s õ :põde encontra.r proteoção, que 
to.rn€ efd'ectiJVa a sua independencia de palaVir'a e de V'O~o, para s ervir os linreres-
ses do povo, nas immunid!!!des, q ue a tCo.ru;tltuição concedeu ao poder, que e1le 
r epresenta.» ( 1-9) 

~<IDi.s, Sr. jPir·esi•dente», conJolue o dr. HeToulano de IF1r·ei.Jtars, o mesmo dr. 
Herculam-o, .Srs. IMLnist•ros, o mesmo dr . de li'reitas, e o mE;~smo ddenUcamoote 
o mesmo-, ;Dr. J3ieoou-lamo de l& .ei•tas, a quem o .galhofeLro gen'io das coLsas d o 
Brasil r eservava a honra de presidir, no •G<lverno :Hermes, com enthusiasmo- do 
patrão a quem .serve, o .estado act.ual <1e sitio ; «'eLs», dec~ara elle, '!JOcr:tdo as ul-
timas .cunhas á sua longa a,I;gumentação, <meis por q ue r eputo 1nais necessatria.s e 
m·G!ÍJS. assegt1mooas pe~a ra.zõ:o .dletermma?Ute ldja lei, dura/Wte Q estado ãie S$'tio do 
q'!l>e mn tempa.<J nonwae&, ·ws imll)vunidaldles do Poder LegislaJtivo. » ) (:20) 

tM;as, nã;o co.nten;te •ainda com o •a·p:parato jurídico, tão formida.vel como se 
;vê, da sua demonstração, tecida, em cerrado rurdume, com •todos os a·r.g.umentos 
coll'hecidos ;no assumpto,- ·va i !Procurar ; ·· no · estu do .. historico - das· origens da in&ti-
tui!ção .que s.e disoute, a co·nside.raçãn f1nal, com o :peso de cutia evidencia a.caba 
de (IScach·ar as seus aJ!l,tagonistas . 

i«:Pa·eciso», diz eLl!e, '"'prech>o Jembrar ainda que a Constituição da Repu'bllca 
ffri con<Oluida e proclamaida, no momento em que so~re todo.:; os es:ptrH:os pair&va 
a des.oon,fian"a d·e um<~o luta possivel ·e pr ovav•el entre o Pod·er LegLsla.Uvo e a 
Poder .Executi!V'o. Essa Cnnstitu'ição, ·l'edigida em tal tê·poca, prom11lgada sob 
tal impres·são, não poderia :ter ·co:nsag.!'a;do, •no seu es,pirlto e na sua ·letra, 
disposoi{;ões, q11e to1massem o Poder 'EXJecutivo capaz de annuJ.laT a Lndependen-
cia do 1Cong>resso Nacional. 

•«·Quando se pr~amo11 a 'Gon;;.titu1çã-o da RepufbHca, j ·á existia essa 1~uta 'la-
tente entre o Govel'no do <Marechal (Deodoro e o <Congresso !Nacional ; e esse 
.Con.gresso, temeroso d·e . golpes contra .si , nã,o ia ·deixar, ma letra e no esplirlto da 
CO<ns1zi.t.ulção, fa,cu•ldades, mediante as <Quaes o Pod.er Exeootivo '!JUd(ISse atacar 
as suas ·p!rerogativas. 

· «Isto é um pon;t.o de inter.pretação historica, que não- PÕ'd•e ser esquectido IPOr 
aqueHes, que •quizerem a rgumentar «lealmente e de lbo~ f.é. » 

•«A Ol'ientação 'dOG ho.mçns ·q·ue •redtgiram e ;votaram a ·constituição da Re-
pUJb.Ji~a. o ·espírito :bem como .os perd.gos so:b 'culja .inspiração ·e'Ha :foi elaJboiad•a 

'• I ' e coholtuida derramariam po assumpto su11J1ciente .luz, se ele si .moomos os tea:.tos 
leg!tjes nâlo f,oss.em evidentes. 

'"A Constituiçã;o ·resgum,dou a •cmniP•etencia independente do Poder 'Legis-
la.tdvo corri todas as s egur.a;nças, cer.crun.do-o c.a-s mais efficazes prerogattvas e 
das indispensaveis •imm'lln'idades. 

( 19) IbicDe.m. 
( 20) Ib fd., prug: 67. 
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I« A suppres.são destas !ô1·a a st•&pen-são 11]o I(Ja;n.g1·esso; e a suspensão do 

.Ocmg~·€.sso é o !11111niq wmc:vmewto &a Con-stitudçiio pela propr·ia Constitu1Jçã;o,; p<l'r'-
qu~ p ela lei, 0 •Cong~resso 111ão pôde dei.xa.r Ide existLr, e .pr.ecisa tunoc-i-onar, ma~ 

ximé qu.ct?~c:lo v igorm·Mn m'ec:l'.]Cbas excepcionaes, ctdja fiscalização .. vncumbe tão só-
:meThte ao Pode1· Lemis/>iJJ.'tilvO.» (21) 

Assim remata o jm•Lsconsu!to, o dialectLco, o constituciona;lis.ta a sua Qbra 
de cons-tr.ucção juridica; e, ul,tima:d-a ella com a esperança, a ·COIIlflança, a segu-
rança, bem l'iH~lJs·Lv;eis· nas 6'1186 e >..''PJ'essões, de não haver 'brecha , po·r onde lh'a 
trendam, se ·!'evê, tranquillo e <desasson'lJbrado, no seu tra!b·al!ho, ·contr·a o ·qual não 
receia in<Ve~tid as, aSBente cOil'Ilo o julga na evidencia de v·erdades f.undamen-
<taes . 

. «Eis. o que tLnha a diz•er» (são as s·ua•s ultimas palavras•) ; «e o .que dis.se, 
são ·cousas de direito ; e o !c:li?·eito é sober.anc:vm.or~;te oLCJA·o e Itt1;anspa.1·o·nte, e n;ã;o 
esse -conliunoto d1e teias m etaphy,s.icas, q'Ue a 1·abuMice i1tver~;tott, pCJA•a e1'r~>b!JJitt os 
p0/1108. 

«·0 c:liireito é o/.lw o, é explioilto, é .d/ic:vplwno; e pens o ter ·ex•posto o direito 
com t runt·a ,cu•a r ez·a, ·qua·nta a .oom que o Lmperfeito instrumento da minha intel-
Ji•gen cia pôde tra.nsmittir os raios il urrllinosos da IVerdac:lle.» (2•2) 

Mas q,ue é da. v enlade agora? Que é fe ito d·esse •dofreito o1Ja~·o, tLiaphano, 
t?·Q,r~;&pm-ente? Que -é delle e deHa, p a·r a o no'bre Min istro da Justiça? Evaporou-
se-l"h e illa fumaç a d os seus ·charutos . ·Oon<>tt-miu-se-}he nas c!.nzas de algum 
~1avana .Garo, desses em que IJrunnagruel vai •íiumam:1o a. Cons.tf<tuiçã:o, d·epois que 
os pri111·cipios constitucionaes já se n ão distd.ng~uem dos p;roductos do tabaco de 
luxo, com ·Q<Ue se aroma a sobremeza dos o:nin·Lstrus, e s e pef!fuma ·o caf é do IPire-
<>id•ente. 

Todas as c•ircumstancias commun.icaJvlam a essa vr·mis são de .flé, •1aboriosa-
. m·eJ>te arnuzoada p elo a ctua l IS ecreta~to da Justiça, um·a extrao·rdlma.ria soleiDJn1-
ldade . Apo.iamdo com i<lr vor a po<J.itica do Ma·rechal Flotiano, subsor<ev~ndo a 
indiulgente wbsolvição da sua dictadura, outor,gando-lhe a pro.ro.gação do estado 
de sit io d epo.Ls d·e q·endtda e esmagada a revo·lta, .çonsenêiindo .em dispensar na 
Co-nstituição, .pa~a exi•m.;~. .a,que lle !Go:ver.no lá co-n ta ·imm·ediJata dos .seus a.ctos, 
uma concessão ha em .que o ·deputado paulista •não· desco:bre meio de •convtr: 
a . de se s us·pendru·e:U, no pra zo d 'O sitio; as immuni<Lades parlarnentrures. 

Isso, n ão ! diz e1le . ""Q·uem se educa, c omo -me eduquei 1110 seio do ·gl<Jrioso 
!Partido R epu/bHcano d e .S. 'Pruu•lo, á sOIIlllb ra da pruliavcr·a e do ·Civismo daquehles 
gramd<es chefes, mão te me dizer ao IC001.gresso, onde representa e.~se Estado, a 
dm!teg~ridade dos seus p ensa.mentos. ( 2·3 ) ' 

INa ·conifissão, pois, delles põe o orador toda a sua conSiciencia. ·:1\'llo são im-
pulsos d e um temper·amento, assomos ·do instincto, ir-reflexõe.s da juventude, 
actos de .occasiã o, d e pa.ixão, de primeLra intuição . dictames de um s.en.timento 
ephemero, q ue uma impressão tra z, e outrr.a leva. São conv·i-cções, q•ue o estudo 
amadureceu, que a sciéncia t emperou, que a med1ta.ção rucalbou de· a.orisolar, e 
ea hem á luz com os melhores quilates do oiro fLno, mi'llera·do .nas etntra.nhas da 
v erda:de p elo minei~o •labotioso. 

1Por ' isso não o v ende o obr.etro honesto no bruJ.cão das transacções po.J.it icas. 
D e tudo oQ m aLs f ará bom .mercado, em ·h o.menag.em aos icdQlos, cujo ·culto pro-
fessa : a lei saJ.va ·pela illegalidade ; a IR.epuiblLca, pela d·ictad•ura ; o Go·verno 
constituciona l, pelo ceza r.ismo. ·Ma-Ls ·daria, talvez, _ po.r não disc!'epar do es·pirito 

(21)• .llb1ld., pa.g. 167. 
('21) Ibid., pags . 68-,69. 
(22) Ibid., pa,g . •69· 
(23) Ibic:Z. , pa.g. 59. 
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de solidariedade e das rLeis de boa .di&ciplina com os coNel.iJgiorna·rios, em cujo 
gremio se al!stou . Mas esse ;ultimo .redu0to do systema repres~mtativo·, -a !.nvio-
lrubi!idade coostituciornal dos membro.s da legislatura, isso não se sen-te elle com 
forçros, com ani·mo, com desembaraço, para o entr.eg.ar ao poder, ca,rreg.ado já 
de tantas rconquistas. Ror.que vê que seria a Tenegação, a apostazia, ·a deshonra 
rtotwl e iroom.edia,vel : o abandono desatinado e dennitivo da ·Constituição, d'a 
(RepUJbli<la, do Gov·er.no do ·povo pelo povo lllos ;rudimentos dos seus elementos. 

Com i sso, portam.to, se ®b1·.aça. ,Nisso, ·tudo emp€'11Jha. A isso redu z tudo. 
Tudo por ;isso arrisca. Qouamdo Jsso logre preservlllr, ac..ed-ita .que tudo tel'á. pre-
servwdo. ·Em tonno disso accumula, desvela·do, todo o material rda sua intelrJ.i-
gencd.a, do seu saber e d·a sua p rulawa, traça •Um plano defensivo, levanta an-
daimes, er1ge uma cid!IJd•e!a, artHha as suas rbater.!as, e, das galhlaTdas rtol'lres q ue 
erlg·iu, proclama aos quatro vrentos : '«ICom isto. salrva estará, e sem. isto destru1da 
a Constit uiçll.o ll> 

[Mas, lllo prdm·eiro •lamÇo .em rque ·o ti•ram da represent~ão nacional !P!IIra o 
Gov~o. em que o removem da .urJibuna legislativa paTa uma secretaria mi!IIJs-
terial, o fron teiro, qu-e e1•guera, nas raias· do Governo republica.no .com o despo-
tismo, •esse presídio su.prem·o, atira, para cinla das muralhas, a -chave da :praça 
ao dnimtg.o, e vai tom rur, com eHe, na turma dos que a investem, a deanteka do 
aS<;alto. IPugn.a'lldo hontem pelas inlmU([lida.des parlament ares -como pelas colu-
mnas rue H ercrules da .so•berania naclcr.n.al, batendo-se por ellas oee>mo pela cla u-
sula si?Y.e qua. non ·de todo o •Governo 1•epresentativo, delrendendo n.alaas o val-
l®d-io sacrosalllto da existen1c;a do Poder ILegis!Ja.Hvo oeop,tra os ®rrojos dos go-
vel'nos e as ousadias polioiaes, - hoje faz dessas immunidades roupa die :!'rll!ll1-
cez, e, ]}'l'esidindo, !Mi!nistro d·a Justiça, ao esta.do actual de sitio, doá •CR·l'lta de 
ma-rca á policia, -cudo senhorio exerce, -para an·dar a corso no dominio dessas 
pl'lerogaUvas, a trevendo-Sie, contr-a ellas ao attentado mais sem s emelha ntes, que 
mU([lCa as visou, entre as ·raças mais avi·ltadas: a imterdicção da imprensa ll()_;, d·e-
ba.tes da le,"is·lat·u'l'a. 

Q.ue fo·i: o .qure va1iou .nes·se eSJ>i<r>to rdecahido? .A convicção? Não, ·Srs. Mi-
nistros. Não póde ser. Quando uma -conwcção advogruda -com motivos coll!f,es- -
.saveis, encontra 1Jundamentos não menos declaraveis, para ceder, e muda si!nree-· 
ramente, com a m esma Ihameza re desassombro, com .que as razões ·da Pl'Ofissão 
:viro·am a lume, hão de v-h- a pUJblico as da convers·ão . .Se a va·riaçã:o é honesta e 
razoruv:el, não ha po-r q11e oc-cultar ·as segu•n•d·a:s, quando se divulgam as p·rimei-
~·ros ; e .qu a'll·to m•a;is .solemnid·adJe ·houverem tido estas, mais solemrne ·cumpre que 
.1;eja a e nulllciação daquelia·s . 

Mudar humano é; mas·, •quando o homem publico mudar no rumo do proprio 
interesse, mudar, -aproveitand o, mudar, ·11liCramdo, mudar, gamhando, sem autor-i-
za"' a mudamça .com o menor a•r.gumen-to de qual:q·uer genero, todos os ju;zos rhlll-
m!l!llos, todos os trilbuna.es da terra, com a mais recta justi!Ça, hão-dre concluir, 
necessariament-e, q·ue o que nelle vaJriou, fo·i a :indusllria, e 'llão as convicções, foi 
a am·bição, e não •a id'êa, fo i a •cobiça, e mão o entendimento. 

Sobre a tra,nsmutação do S'r . . Ministro da Justiça não pôde -cahir outra sen -
tença. D-eputado, s enador, advogado, lente, nunca lhe ouviu n.inguem, n estes 
Vlinte annos, que se saiba, uma palavra, an ele se .repudie a sua mem-oravel lição 
de 189~. O primei-ro a.cto· do seu ·divor.cio ·com ella ·roi a sua presença n-o milllis-
rterio, cu.jos .ag·ente.s policiaes deolar.ruram •ante-fuontem, que a .policia não consen-
tia na public!IJÇão dos· debat-es parlamentares. 

A situação do nobre ministr.o mão é, portanto, a d·e um -convertido·: ·ê a de 
um bandeado. Mudou-lhe a f.ae<e, llla attiturdJe o1lf-i.cial; mas o q·ue ·está por de-
traz desta, é a ·sua antiga opilllião. IHesa ·e n~splandecente na ev:idencia da sua 
verda-de, sohrepa.i·ra e lia á exe,cução moral do desertor.' iN o alto a .qure elJ.e sUJbiu 
~ustrosamente em :1.8•94, e de. ·onde argoo-a desce encolhidO', 'fkou. pen·uen te u m 
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. vuJ.to de morto . Mas não é o arca!boiço de 'Uina idéa. E' a carcassa de um ca-
ll'acter. 

AB id:éas renascOOL das traições dos ham~ns, e, nas noites da consciencia, 
t~utilam, ás vezes, tanto :mais lwn4no.9as, .quanto mà·is se lhes carrega, em ''"Dita, 
úe trevas o fUllldo ao horl0on te. O fwoho que o .Sr. íM'inistro da J!llstiça ·a'OCen-
>d:eu 1em 1894, mão se -e:-otin.g1uiu, vor ·que l:he faJI.te esse braço pat'a o emlpun·ha.r. 
A opinião puhlH:a o não deixou ·apag.wr, e o levanta bem' a•1to, <liruu-ndando .{;0 
seu clrurão a >redondeza. 

A reg ra ·da sUJbSis·tencia das immu.nidooes' r>!llr.Jannentares durante a su.~pen

são das @aramt!a.s· constitucionaes é, presentemente, um desses axiomas elemen-
ta.re.~ e ·definitivos, que no Brasil já s·e não põem ·em. <d<uvi·da., a não ser entre ;a 
bicba.ria para t odo o serviço, .que esfer:v1lha em torno dos governos: os inst·r.u-
m entos .d·e todos os ex.cessos da t orça., os a'Pologistas d e todos os crimes dQ 
poder, os m er-cen a:rios .de todos os sophisma,s .da oppr·essão, os· lf.8Jchineiros de 
.todos -os montu.ros do serviJ.ismo . 

O direito constituciorn.al desses tar.efei!'OS da policia, d!l!s .secretll!!'ias e do 
Thesouro jnventou uma Constituição com eclir>Ses, !ll·ma R epublica com interre-
gnos ·e uma ·nação coan suspem:sões. :Nas s·uas theo.r.ias de encommenda ao gosto 
do fregu~z gen-eroso toda a ·Ca•lumnia sem provas 1consUtUJe uma c onspiração, 
tQda a !burla ·policial uma commoç·ão intestina, toda a lista d·e attentados of:f'iciaes 
uma d:ustificação d·as medi·das extr8ioréLin.8Jrtas. Na s ua morM voJ.itica todas as 
durações do estado d.e sttio têm d e se.r prorogooas, todos os actos do ~stado de 
s1tio !hão d<3 ser ·a'PIJlaud.i!d•o , todos os illlven.tos a:lll!Piiativos do T er.ro·r -appUcado :e.o 
estado de s itio devem ser a.coeitos . 

D e so.rte que, com o m eoo.n.ismo sWi g(}neri-11 ~gendrado pelos dileU8intes, 
repentistas e noveHeiros :constttuci<JI!lllles dessa es col•a, o Congresso !Nacional, em 
materia de estado de .s-itio, .não é ·o pod·er sup:remo, -o a!rh'i'tro de <tudo, o trilbunal 
a quem de tudo o Governo deve cont8is, que o t-em de \ju]gar, a!bsolver, ou repri -
mi·r, o Corugl'e5so Nacional não é tudo dsso, não o é, ·senão paJI;a estar por tudo 
quanto o G1werno 'faça, cha~ceHar tudo o que eHe quel·ra, e cump,rir tudo o que 
el'le mande. 

iDest'a•rte, Sr.s. IMin.istros, como um .portento chama outro, não a dmira que, 
compondo os m-emlblros do· Oorpo /Legislati'Vio a magi·s1Jratuna in.stitf:uida pela 
Canstit!U4çã·o, para q·esponsa:hí!War o G overno e ·O s entenciar pelo us·o das medidas 
II'Cpressivas· dura.nte o estado de ·sftio, ·r·eivindique esse mesmo Governo, sub-
metti<d•o, a,ssim, á ju~·isdiJcção absoluta •do Oon.gresso Nacion rul, -o at~bitr·io de es-
ten,der a esses wctos de r epressão, abarCll!Udo os deputa'll.os e sena·do.res nos 
dest erros e prisões, de .que eH:es são os juizes p>rivativos e soberanos. 

IOra, 18-rs·. J •uizes, .se o Congresso Naciona,] é o ju-iz do PT-esid·ente da R epu-
lblica, ·a .quem, pelos orh:tH~s commettidos no -curso do sitio, póde f•ulmi<nar, aüê, 
com a privação das lfuncções 'P'l"eSidenciaes, :réo é o -ch efe d·o Poder •Executivo, 
c omo quem .quer que responda a um tr.iJbunal constituído; ll"éo é, di<go eu, o fP;resi-
dente, na sua prestação de contas ao 1Congr.esso iN8iCiollla.J. .E ;n.unca entr-ou em 
lbest'l1!lt0' .hmn·anw, m€Silllo .a~ ~ote ou alar.V'e, qu'B o .réo, ou parte, possa dest er-
rar ou prender os seus juLgaJdwes. 

Graças, ,po11ém, á nossa R ep·ulblica, está vencida essa dMficuldade. O Con-
g.resso NacionaJ1 jul.ga, sentenceia e ld.lestitue o iP.residente· da Repwhlroa, e o ~
sWente da R epurblioa ea1.carc1era, d es•terr·a .ou a:nr<;H1à·aça os· mem•bros do Com~rresso 

Nacional. 
Jl1as a ,geração por ohra da qual, com o IGovel'no de hoje, toéa ao .seu auge 

o mf.l·agre logico e ,a mar·avil<ha j·uridica desta .cl'eação·, Item a mO'destla de J.he 
querer ll'epa:rti:r o mereclinep.t0 com -os grandes antepa;ssados, revo-lve a ·chronica 
dos patriarahas do T.egimen, acorda-,ihe •os espect·ros dos fund>adores, o.l'g·ani'lJa-
dores e comsolidadores, deSM'Chfva-lhle os amnaes, onde para tudo se en<:ontram 
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oraculos ou atr.e&tos, e sacam â. luz · •uns poucos de nomes, aJI.guns venerandos 
como a 'P&i'el:ra ·e- o esqu~cirhento, com os quaes se do.cumenta que vrurlos gover-
nos .se têm ser<Vido, ne.s tre regfunen, do ·estrudo de sitio, para enxoviaT ou cucuhy-
.zar membros do tCong.resso NaCional, e varias ·Congressos INa:cionaes têm dado 
.por multo bem ·feita essa •app11cação conectiva do estado de sitio aos seus ·pro-
<prJ·os mem~b.ros. 

•Se o v•alor de uma iju.rts.pr.udencla se med•isse, 1não pela sd.z;udez e crlterio das 
soluções, m·as pe1a retumbancia de fa,Jsas autoridades, o senso commum estaTia 
iba ti<lo e es<C<>rraçooo para toda ·uma eternlda,d.e por essa <evocação <do pre.st!glo 
dos attentl!Jdos appJoau.di<dos. 

!Mas, · nessas exhumações de mortos e ca.nonizações de vivos, a 'hajuJ.aç!(o 
Cl}ntempl}rMJ.ea l!lãl} conta,v.a coon .a s•ur.prez.a da catiJ.Ina~i.a do ructual iMhn.1stro 
da Justiça conN>a «os a;.sparattes» (-se,"lmdo a sua phrase) da opiJn.lão ave.ssa â.s 
lmrrnunidades pa·l'l·am€'lltM'es, nem c uidava pisar num alçapão, qua·nd·o aco·Jhia a 
these, que inclue nas gar.antias constttucionaes suspensiveis durante o estado <la 
sitio •as imm<unWa<les pa'!11a:mentares, â. somb:ra da illrdlvldua:lidad•e, q ue hoje do-
min·a o governo e a <politica brasi·leira, o chefe do Pa•rt-1dl} :Repll'bl·Lcano Con-
servador, o Vke-{PTesidente actual do Senado. 

PaTa os que inJVo·caram semelhante a utotidrude, essa autoridade era inel·u-
ctavel, e <levia, llla1:Uralm•ente, <preva·Je<::er •a to•das as· outras, lllUma q•U'adra em 
que os valores· humrunos se aq·uHatam, não consoa•nte o s eu 'Peso i•ntrinseco, ma.s 
segwndo ·a lfoi1Ça ·dO seu 'POOer. 

IQ mais notaveJ do <easo nãJo era, ·pois, a invocação de ta·! •autortdade, aUAs 
respeitruvel: era, sim, qrue essa mesma a.utoridrud'e não conhecesse a sua proporia 
opinião, a opimião qu·e tin,ha, :rea•lJinl(mte, •o ·direito a e allegf!Jr o s~u ·rupoio. O epi-
sodio merece registrado; porqu'e a'J)resenta ·a uma .Juz singul1Hrm~nte revoeladora 
a 'negltgencia e es·tranheza <le mal .casados, ·em que andam, hotje em dia, com as 
suas consc·ienclas <>s hl}mens pulbllcos no !Brasil. 

Ain•da a.nt~-hontem, ~ apa.rtes com qu<e da ca·de~l"a pr.esi1denoeia•l me l:lllter-
.rompia, o Senador .Pinheiro .Maoha·do confirmava a versão <los 1orna·es go.V'.er-
.nistrus, ·que têni cobreto ·com o mome desse ch ejje volttico o erro, 'Pür onde se 
oeixam â. mercê do IP'Tesldente da RepÚ't>llca, d•u.r.ante o ·esta<:lo d re •Sitio, as immu-
nidad·es parlamentares, e annunciava o ·iilltuito de falll!r neste sentido proxima-
mente. Era, porém, um ouriosisslmo en.gruno o em que Ja:bo.r!llv:a o mo•bre senrud.or, 
e dl} qual o desenleel 1hontem, mostrando-olhe, •CI}m dooum;mto de sua lavra e as-
signaúura ·que o iillustr•e 'Vice-iBI-esldente d<> •sen.ado, •ha .jã. dezeseis annos, se 
<desquitou' od es.se erro de um ·dia, ~. niio tendo ' vol·vido .a eHe rnun10a mruis, está com 
os que, como eu, r~pellem a suspensão, durante o sttio, das imm·um.id-ad·es· parla-
mentares. 

!N•ãl} ha dru.vida que, .no annl} de 1·897, d1scu.Undo-se n<> Sena·d•o, o projectl} 
<lo sitio ·deter·mi.nado pelo crime de r5 de Novemrbro, o G en·errul IPinh•eiro Machiado, 
:na sessão 'Cele'brada aos 1>2 desse mez, sustentou que ao a~bitrio facultado, sob 
esse re,<>1mten de €'J{!Cepção, ai} Poder •Executivo estão sujeitos os· membros d01. 
Camrura e do s ·enado . (•24) ' 

Essa erro:ni a propu.g·nou elle, em brevíssimas phrruses, e apenas com o ~un

damento, pruJ,J)!welm ente . inexacto, elementa~·mente i<~correcto, de· que as immu-
n>dades paTJa,mentares são p.rivilegios· dos senado1•es e deputadas C21&), qurundo 
dâ. mão ha q.uem não sai1ba, ao menos hoje, que nãJo são ·O.s deputados e senadores 
a:M os pri.vileg.iado.s, unas a :instituição, as ·camruras J·egis·lattvas, o Co.n.gresso Na-
cional, em quem Tesi(!e essa prerogatlv·a, dcnrenunoiav·el e 1ninterrupta:mente, como 
garantia essencial da .S'\la collectiiVidaJde. 

( 24) Ib1k11., rn vol.. <pa:g. · 1M. 
(•25) ll•b1k11&>n. 
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AHã.s essa equiv·ocação do nobre senrudor prendia e t r avava com outra, 
a inda mais· ,pa:Lmar. O no>blre senador via .no il'JJOsso estado de s·itio, no estado de 
s·itio polit·nao, •no esta:áo .ae s i·Mo cilvi!~, coon•o lhe •Clhruna.m a ·uaoces ·e commentado-
il'es, a lei mC!traia.l, é elle ,pro'!}r-io quem o diz . (o26), a le·i ~a.raia.l, dSto é, ·a lei da 
o&uel'ra, a ·lei dos tenitorios militarmente oocupad•os na ,guel'ra estrangeira, ou. na 
guer.r·.a civil doclara.da. Dessa, ·em v~mdade, bem diHicH ·Seiria €<>Caparem as dm-
muntdad·es va.rlamentar.es; 'POl'que a lei da .gouerra oê a lei das armas , a dicta-
d ura dos geneJ'3-es, com o unico limite d•os reg·ulam•entos milHa-res . 

!Mas não ha Uiln tratad·ista, um •cocrmtituoionrutista, um publicista, q ue não •en-
X'ergue aby.smos entre lei mal'Cial, o esta:do de sitio mHita.r, o estado real de 
sitio, e a ficção do estado ·de sitio civil ou 'flOUtico, sob o qual per.d·u.ram as Jeis, 
V11gora a Cons tituição, funccionam os tribunaes, e tO'do o mecanismo o·rdinario 
d o governo o·bserva, com certas eJc"'Cepções, as su as :normas ·permanentes . 

• se o .rwb.re sena;dor .peilo Rio Grande do SuJ não perdesSle: de vista, naqueHe 
dia, ·estas noções elementa.res, não teria resvalad·o na ine'Ql'irecção, a que resva-
lou . · ' 

JMa.s, felizmen.tJe, não ll:ardou. em cahlr em êi; porquanto meno8 d:e um WIWW 
~epois () cllefe actual do (f>artWo Repu:bJicano .Conservador votava o meu su'b-
stitutivo ao art. 3• do proj ecto n . . 32, redi·gtdo e discutido ri.o Sena.do, com o fim 
d e estabelecer aLgumas r egra.5. perma:nentes sabr·e o ~stado {]e sitio . 

. O meu sub&titutivo, oqu.e o .Sen3!dor IP.inheioro Miachrud\'J votou ·na sessão de 
21 de Outub-ro de 1891, rezoa;va ass.im: 

1«Nas medid-as de orepressão pemnittidas pelo esta.do {]e sitio do 
!Governo ou d o !Congresso 114o .se comprehem:le a suspensão das 
immun:ida.des consa.gradas ll'l!OS arts. 19 e 20 da ·Constituição.» (2·7) 

Mas, a.ntes de v'Otrur este substitutivo, votava S. Ex., na mesma sessão, o 
art. 3• do prodeCil:o, o·nde j á. s'e ·consa;g.rava o essencia;l da id-éa, nestes termos: 

~<São inv·i.o•laveis, não obstante a suspensão de gara.ntlas conSI1:1tu-
oiona.es, as immu.ni•dades con <;,ag;radas ll'l!OS ar1J5' . 19 e 20 da Constitui-
ção.» (28) . 

Com o nobre sena:dor pelo R~o IGtrande s e op•ron u.nci.llJnl.rrl os seus dous com: 
,panheiros ·de rep.resentaçfuo, .e, com.o elles, o •Senado Kl!Uas•i inrtleÍ'ro, i€m esol'utinl<> 
nominal; pois, aoncorl'l'ndo a e~:e trim•ta e nove Elenrudores, apooas s ete diver-
giram . 

. Mat> o Sena;dor Pinhei:·o .M·acha:do não se conterubou ue v.otar dlca.s vezes, 
n esse dia, e ·i,ooni.naúrwente, ·Pelas immu.nt~a{Jes par1amenrtares. Não. Pa.ra maior 
cl.arez.a da sua •posição na.qu.eHe ·acto .e dos i!n'OIÍÍ'vos da sua conversã.o, m.andou, 
ainda, á mt.za esta <IecJ.a.r.ação f·un:d.amenll:o:da : 

«Votrunoo !Pelas •imm·unidaJdoo ·parlamen·ta.res, o f·iz convencido de que 
a clot&to··iova. C'ont·~cwi.~, I}J'O?' ' mMn <Motes esp:osad.a, e8'TIIIa.g.c~ e delSI!ró·e o Poder 
LegislatiVo, swjeitafn(w- o ás vfoienoi.a.s dJo IEa:e01lJtivo. - Em 24 de OU· 
tu.bro de 1898. J. G. Pinheir.o IMOJOh<ULo. (.:lO ) r 

(.26) I bidem.. 
(27) Ibià., v vol. ('Rio, 1913), pa;g . a.s2 . 
( 28) Ibidem. 
(29) Ibidem. 
(30') Ibid., opag. 386. 
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Ne<>te documeruoo so1emnissimo o Hlust·re V.ice-IP1'esiodente do .Senado cond'essa 

no.bremente :a sua mudança ode opinião, estribando taL ·mu,dança em co·nsid~rações 
que lhe não rperm•itt1riam reconci-Hia'l:-.;e nunca mais com a iod~a allt repudiada. 
Es:>a 1iodéa, ,dJz ei'le alto e ·bom som, .cesn~aga .e cVe,s,tlnie 0 Pode·•· <Legi&Lativo, sou-
j eitand<H.> ás violencioas do Executivo." 

•Ma1s ou m ·elhor não se pod·eria dizer. Nem· eu· disse mal!.~, nern moa'is diria 
nionguem, por ma.is ·qu e di~s·esse ; ·pois tudo aJ:l.i .c:Hto esúá .dú.zend•o-se que a sus-
pensão das ·immunid'ades esm-aga e Le&t1·6e o Podar L egislativo . 

. Mas o •esta.d"tsta de ·consctencia e responsaJbilidades, que ,p0 r · motivos de oo:l 
natureza e gravidade se di·vo::ci'ou de uma -convicção po'l1tica, •inlfamand·o-a com 
esty,gomas d es•te ca.ra,cter, mmca ma:is podertt com elola •reaJt:ar as rela<;}ões ,r 01tas com 
tama.nha desh.cqu·.a da repudiada. 

Qu.aes serão, pois, as muloetas, com que ainda !Conte, ou de que ainda se !POss-a 
valer essa idéa aJbsurda e •ridicula, nefasta .e condemnada, tão J:rreparavelmen te 
batida pelo Sr . Hercu:Jano ·de Freita.s .e fulminada .pel·o .Sr . lPinheiro Mac<hado? 

A Caornara dos DeP'\ll~a,dos ,prommciou-l.õle em 1895, v.ota•ndo, com o projecto 
n. 9·6, desse anno, o ·a.rt. 1•, paragra.pho 3° , .cnd·e .se di s·punha : 

:«'0 estado de <>iot'<o declara do !Pelo Congresso, ou pelo •Po'der Dxe-
euti,.IJ, sómente suspende-rá a 8 gaJ-Ct/1LtiM ·consti~tucicr.ae~. consagTada.s no 
art. ·n, §·§! 8•, 10·, 11, 12, 13, 14 e 17 (.prinéLpal), co.ncernentes á li-
ber.d!ade ind·i~idua,i', a'O domtcilio do c i'dadão e á sua pl'OP1ri~dade.» ( 31) . 

Esta de:iberaçã'O, com'O se vê, d·eixava resguard-adas e :~a~n.!at; da ac-;;ã.o do 
estado id•e sitio rus immuni•da.do;; parlrumenta.res. O mesmo !fez o Senarlo, expli cita 
" cat,egor.icamen•te, no 'vroj.~cto n. 32, em 1898 . 

Verdade é quoe, entr'l os sete senadores ·que d eost e dissentiram:, a!gu,ns havia 
especia.:men•toe distionct,•s. considerave1s e mu'iJto acatados, como os 8-t\~ . Hodrig'le!Sl 
Alves Moraes e Ba.rros, ;pa;uola •Souza e 'Severino Vieira . Mas ·esses vot1Js, enltlre 
OS •qUO Cs <Obl'!'-"ahia C' -c<>ncurso Unanime da relpr <;sentação• paulista naqouelJa ra;;a, 
~;l;ayam na C')l'rente !Jt,: ih c a rlo apoio ao Gov~rno ·Pil'illdellte -d·e Moraes . Esse 
Governo, duorante o sitio de •189 7, !Jlr·endera e destenrara Deputados e •Senadores ; 
o que, certamente, não faria, E·e então jtt es tivess e reso~vida a questão pela juris-
pmdrn.ci a do Suprt·mo Trlbunal Fed·era.l . 

Dep...is .que r-ste, ·com a ·Su·a au1!1oridade suoprema, co.rto•u .a con.troYersia; 
de-pois .que amigos tão insuspeit os da solução ·oPposta, como o Sr. Pinheko Ma-
chado, com e'lla romperam tão desengan'adamente; depois• q'lle o .co•nsenso dos 
jurisconswltos, de'batido em congressos scientificos, numa .atmosphera pura de 
ag.i.tações e interesses poli<tic.os, se defirrLi•u, com o laudo 'i r~·ecusav•el das conc'lu·-
~ões ado·pta.das nas suas assembléás, pelas immun'idades ·pardamen:ta.res ; depo1s, 
emf.im, que a exp·e.rienci•a .d.a.s d·ebilidades d'O nosso ·Pod·e.r Legistativ.o e d·a.s in .. 
cursõ~s , cruda vez mai,g a,ggressiva<>, do po·der p.residenc'ial .pelos d'ominios da-
quelle nos te·m ·deixado v·er, ~natica.ment•e, os T'i~'co.s da extensão crescente do uma 
~n6titui~ão, :cheia de tenrtaçÕes e vertigens, que vai, <'l.e en.sa:i'O oC'IIl ensaio, .suhstt-
tuind.o, ·em •proporções cad·a vel' mais :larg-as, os meios •leg-aes e no!'maes d·o. gover-
nar .pel•o r egiomen de arlbitrio e e"'cepção, - não >é de crer Q'lle 'Um ltomem de Es-
tado como o .Sr . R·,drigues A!v(ll;l, um jur.ista <lO'DlO o ·sr. S everino VieiTa, e uma 
consciencia ·como a <'Lo .Sr. Mo·raes e IBa·l'ros (ee .ainda •vivesse) repetissem agora, 
sob a •presidencia elo <Maredha l .Hermes, o V'O:to d•a do, em 1898 , sob o Gove.rno Pl'•J-
d<~nte de Moraes. 

Com.o quer ·que seja, ·se ainda ·ha, 111eete as>o"'!lmpto, entimenJ!los oencrustados 

( 31) Ibid., •pags 30<7 -8 , 
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num er•r,o grosse'i·r.o, dissidencias pertinazes da verdade ·Co!llhecid.a, ·por <t3JI·, _ a 
massa da opinião ·iLou·Ü'i-nal, .da opinião parlamentar, da O!Pinião judi:ciaria, coroa-
da !Pelos are.sitiOs deE•ta casa, •trans.poz, •h-a mui.to, esta mruteria ·do terreno das con-
trov.ersias Jondecisas para o das .queS'tões op.rucil:'lcadas. 

Poli•ticos o·ot>neiros, •reaccionarios .coru!Jumà zes, leguJeios med'iocres, a'll-Li(l();l! 
incOJ1SCientes, sophistas -v'idosos, paus p-ara •toda a obra do poder conti:nuar!i.-o a 
estrebi1har :com a •la;nzuda caii·OiT-ice •OO'IJJS1!ituciona·l, que vê nas immunid•ades· par-
l.amen·tares ;uma J·-eg.a!.ia p.ese•oal do .Senac10<r ou Deputado, .rega.J.i-a, ·como 1tl!lil , no 
-regimen dem~ratico, od'losa, ini•QJua , damninha, que QS SU'lJ•r.emos ~nteresses da 1re-
pz,essã'O, ;no estado de si!tio não devem ores,p.eitar . 

.Mas .a :bom senso, -a e·v'idencia, o se!"timerut!Q tr-amsLuzente dos •teX!tos, a voz 
gerad dos mestr-es, a cor r.ente dos a restos , a l·icção dos ractos, a consciencia juor.i-
dica da naço, tudo nos mostra .que as ~mmunildades parlamentares tão Jong~ es 
tão de otfendBI!' a lei demo.cratlca da egualdade .quamto as li=•unidad·oo judkia-
rias .e a s immumdades presidenciaes; que todas são eg;ua!Lmente · on.oecessarias ao 
reg·ilrnen oanst'itucional, não oomo '!lr·iv11eg1os do IP.re'Siidente da Repwblica, dos 
min•istros, dos magistrados, ou d-os membros ·~-o Congresso, mas como garantias 
.essencia•es -da ·inod<l.pendencia .de calda um dos tres pod•er.e\3', . or.g;ams da s-oberama 
nadin.l-; -q.u.e, se as d•u·as cam ruras •legiSIIrutilv,as ~xercem a ju.dlicaÍ'\l•ra de .trilb-unal 
sobera.no so·br.e .as actos do IGo'V·eim•o .d'll•rante .o ·estado d·e si,llio, os membros• dessas 
duas as·sernlbléas, jufi•z.es .do Ohiefe do Execuüvo, ·não p.~dem, sem a mais vergo-
nhosa e ri'si•v.el das iruoons equenciaSJ, estar suj-e'itos a que o .Ohe~e ld·o •E:X,ecutivo, 
a seu bel .prazer, duram-te o es-tado de s~tLo, os sequestre, .e remova; que Olll lie 
guardarão, •pois, no co-rz,er desse 'J)eri-odo anormal, as imrnunidades par-Lamenrtla-
res, ou então, justamente no laJpEIO d-esse t·®mo, qua.ndo se d-esencadeia o arbítrio 
armad-o d·e d\acu.Jd-ades excepci:onaes, cess•a de exisUr o sysotema •republicano, e, 
com d.sto, cess·a de •exis•ti.r a Constiltuição, abs~rvida, tranS'fundida, r.esumida rra 
rontad·e s ósi:nha cte um homem, colosso .de o:rnntpotencia, ·com um p·é em ca.da 
U1TI dos outros ·dous podere s oonstituidos, q ue €lHe SU'lJp1ruruta e ann1uUa . 

. IDis aQ:uoi, Srs. M'i·nisliros, o em que vem a d•ar, jouridica e •pol-itica, theorilca e 
pra ticannente, a SUSIPensão, mesmo tempor-a-ria, das immunidades parla-mentar.E!!'. 

Ora, Srs. -Min•istros, q;ue vêm a ser essas immunidades :prurlamentares de-
crlaradas no a rt. 19 da iConEitntuição? Por'Ventura s e lim'i1arão ao di:reito de não 
s-erem os membros do parlamen<to desteTrados ou presos? Nw. 

Se €lias a b rangem, .por declaração eX!Pressa >do texto const'ltucionM a res-
·pe'iJliO dos Senado.res e Depu1ad-os, 

,<<1lo·d·as as suas opitniões, v,alotlll!ras e v·oMs no ewe?'cicio ão mandlaito». 

o .que dahi doeri-va, não é, u•rzi.caanente, a segurança •pessoal dot;t mem~bros do C;m-
gresso, a sua intam.ogitbilidade .pllysica, a sua :liberdade indi'V'idual de 'locomoção, 
mas a i!nda ·a Q.i•berdaile :pl!'ra a c'i·rculação das suas opiniões. vala.vras e votos. 

Com effeito, s enhores Mion..ietros, se as 'immunid•ades l!lal'llrunent ares não es-
cuda.m, não .porioyi!egiMII, n.o Deputado O<U Sen-ado-r, a sua indivi<:l.ualid•ade, mas o 
ma/IUJ,wto a e lia i!lJCumbente, co:mo claramente se vê do •I).roprio a.or.t. 19, que as f"-Z 
l'ecahir sdbre «o e:lOOT.cido do mandato», necess·ar.iamente se frla -de concl-UiT que 
essas imml1!rtidades. á-s qu-aes s•e ·ruco-JIIle a ipessoa d-o llÍI·emlb•ro -do •parlamento co•ntra 
as vio:Jencias .possi-vei1s a.o mand•atan:oi'a, ·env-oi1v.em .told-os :os •a•ct os do m andat'O da 
mesma def.esa eO!llMituciona.l . 

.As o.pion.-iões, as pal>awas, 'os -v.otos ·gosa.rn ·das mesn1ae immun'iood·es que a 
• .pessoa do membro do ·Congresso; ponq•ue, se o membr-o do Congreeso é o man-
datari.a, os seus 'VXJtos, as· suas prula.Vlras, as s=s opiniões, s u!Stentaüas na.s oa-
mar.a.s legls!a;tlvas, são as que :co;n)';!ti-tuem. c ew.~mc1icio (lo mam;da.t o, ~erci'Cio cu·Ja. 
protecção é o objecto oex;plic~bo das -lmanun'ida<:les garant}das no art. 1-9. 
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Se abr.igaes IIl·essas immuni.dade,s o mandatalio, nas m-esmas immU·n.ida<des ha-

'•eis d e com<prehender os elementos d·o exercicio do m .a nd:aJ'-0 , os oyotos, as opi·niões, 
os d.is·oursoo ·pa.r!a.m·enta>res: !Po.nque, de outro modo, contra. •os 1Hns notO'rios da 
instiLuição, deixaQ·eis despJ·ort:eg·ido o mandMo, cuja deposi'tari·o .protegeis. 

O.ra, <:lessas immunidad·es tereis des<pid.o as opiniões, os .Msc,u.rsos, •Os vo·tos 
d.o •S.ena>dor ou DepuJqa,do., s.e as condemnardes M segredo, se as sepu.lta:rdes ;nos 
prelos oJiflciaes, se ll1·es to'! herdes a liovre ci.ncu1ação pela. imopren~•a . 

L?go, pr.ohibindo ,. a ·Puboli·cação .dos debR~tes, a ·polida, o ,Mirnstro, o 'Pres-i-
dente viol•am, com estrando a .norma constltuc'iqnal do al't . 19, no seu amagc , 
no seu cerne, na m •edulla e IS<Ua da sua ViJd•a. 

:F1oa, ·desr1:'<3.l"te, ven tUada a !(Jercelra questão . 
• Resta a com que me occ·upei ·na petição do h(l!bllas·coi"J)tt8, da qual, por ieso 

mesmo, menos di<rel 'B.JgoT,!J. • 

.Cinco textos constirtucionaes·, o do ar,t '19, o do a.I'It. 2 4, 0 do a.rt. 2 5, os 
dous do am . 31 qua·l~ficam, >eXJPressa,mente, com a des·ignação de mamdato 8!9 
fuon()çõe.s attr.iburidas ao membro do Congresso . . 

,Mand·a·tarlos sã(}, !POis, S•ns•. •Ministros, ltodos os membros do Gongr.es>.; Na·· 
cional , ma.ndatarios de •um enotid·a.d·e juridica, de uma pessoa moral, que se ê·hama 
a N~ação Bva.s~Leitra. Or.a, tod'O o mrunda·ta.rlo ·re:>POIIld·e ao m!!-ndante v ela fide· 
J.id·rud•e e exaotiodão <no desemp.enho do ma.ndat.o. 

·Melhor ·do q:u.e a m.im lbos sílio noto·rias a 'Vós , Srs . Mints.tros, maglst>ra.doe 
pT·OVecros •c:omo sois ;no O(}nheoi.mento das 1eis, a natwreza dos vínculos estabele· 
cido.s p.o.r esse CO<ntr.a-oto .ent.r,e as 0Ja.rtes que neHe ooncorrel'em·. ·C(}ns~eq,uend•rus hoa, 
;J:nesoperaV'eis da ex•i.stehcia ode :todo o ma.ndato .r egular . oE nenhum !Pôde .havejr, 
que maás o s·eja, do q·ue este; ,po.is· •nenhum hav.el'â., que ma1(}r seja, mai.s so· 
lemne, mais sag.r!lld<:J. N·em imesmo nenhum <> serâ. tanto qururul!o ooLe: o que ouma 
·nação .co!Ilita aos seus ·pro=a.do·res. 

'Nos demais s·ão ;pa,r.ticulares os cOIIltra:hentes, entre quem s·e estiopuJ.a,m ; pri-
v.ados. os nego:cuos, que se de.'>t'ma>lll a setwiT; ·priv.ad!o o .direit.o, que os r.egula; 
pr.ivad!O'S .os a1ctos, donde se .g;eram; opori'Vad!os os doaumenrt:os, OIIlde se UaV'ram. 

·No mand.alto ;poloiotico tudo é de um!a .o.rdem SUIPerlioor. A or.ep.r.es·enlba,ção, que 
elle comere, não é de um individuo, mas de U!llla na,cionalidade . . Convenção en-
.tJr.e enilies de car·ooter publico., o •povo e os seus poocur.adJor<l61, :poublldoos são os dn· 
.tel:lesses, que se IJJ.r.o]'lõ.e a satisfazer. O diore'ito, que o .rege, é ·a Gonstituição de 
um waiz . ks o•p.erações do·nde emana, sãJo 'OS ·coonicios de um e~eitJooradJo. Os .títu-
los .que o documentam, s·ão QS actos das assemb~éas, muni•ci<p'i•os, ct=s·orlpções. 
;pr.ovdnci'as ou esta>d•re, 1q<ue se reunem, su•nfragrum oe cDnaiJi<tuem o& •R~gen>tes de s ua 
oon<fdanca coliecili.va. 

iO.na, se .o m ·aJ111d•Rito d eS!ia ca>te@o•ria s .e ~reveste •de .tamanlha g.ramdJeza, obv-io lê 
que os seus lia.m.es não .hão de ser menoo 'iill!Pe~ati vos, os &eus encrurg;os menos 
severos, .a su.a ga•ranti'<l. Uegrul .menos segur.a, A oess•enc!a do ma;ndato oom;iste na 
representaç!Lo. d.o mandam-te ;pelo ma!Ildatar.io. •A S'ancção do ma.pdatlo, na respon-
saJbHi:da;c1e <:lo mandialbario ao ma;ndante. 

1No di•vefitlo ·J'(}llaono· essa. :res·pons3Jhil'ida.de •cheg.ava á. nota de .tn~a,m.;a, oqua,ndo 
o manda.tario se desma-ndava até aoo .(1(}1o. No dilreLto civil Wbra!Ilg.e el'1a t.o'd!a e 
qua;lquer ICU•I;pa, ·do mandartia.rio desd·e a mais rg>raove até á. .ma1s oJeve. D essas olbri-
ogaçõ.es conhece a !justiça, e, .p·a,r a; as ex.i.g.i·r, aoromou a .let, o•s ltnter.essa.dos· cOI!Il as 
a,cçõa~ <lOnv.en.ientoo . 

O moa.ndato d·e di•r.eilto IPU·b>l<ico IIliliO tem oo •acções •e os tr.ibunaJes·, ,que assls -
tP.lll ao <de •dire1to lJ•riv·a>d·o. .Mas as :reJ.açõ.es de 11e<pr.esentação e ·vesponsabtllidade 
Rão .iln•eimamente analoga&, são eSE•encialmenlbe fi\S m•es.ma;s ; v01rque, se o nruo ,tos· 
sem, nruo e~isotioriia, coono •existe, o ma:nd&to . 

P,ouco importa ,q·ue a ma,g.ilsrt;ra;tura, ou•jo m~m.i:s-terio syndica da e:xcacção no 
desempen·ho d:Eille, ·não s·eja a ·dos l(;r~bunaes oonstttu<i•d'<>s. Bas·ta ser, como é, o 



'' 

formid.av.el trd>bUinal da ov.'in.iãio >pUJbl;ic•a, v~g;Hrun.te oo sua missãio elllltre 10s povos 
1i·Vl'eB, para que o co·nsrt:i>tmi'li1Je nãio se aohe sem !Protecção, nem o illrocu1'aod:o,r sem 
cor.ree>úivo. E' perante oesse tribWJ.rul •ctue se .1iqlllÍd<aan, não sem €f.fiDacia ocabal, as 
contas oo ·mandato ·pol~tico; v.isto <eomo, l!leSite, como e m quallq,uer ma.n.dato, quem 
IQJUer que acceilta •uana ~roouração itpSo jwre, ·Se compromette a •ho.nrar .a il!lcum-
bencia, que reoebeu. 

,s-e, .po:rtanto, mandato •é, bem qUJe Jl0•1iti•co, o munus do Senador ou .Dep~tJadQ, 
aquene, >qu~ >l>he .acceLtou ·a .trur·ef.a, obri•grudo está, illara •com o .qu.e ·~h' ·a •deu, oa. 
mostrar •que a ·eX'ecu·ta, :astsim com ·oo ·q'll;e ·l•h'.a deu, está no ·~refi'to de saober como 
ella se IJ)Il'eenche. Mias, se os IDep.utaod.os .e S.enaodoi'es, como procura;dars •da .naçà'O, 
a.ss;umi:rrum .o 'Onus d·e .a inJ!ieir<l)r ·do que •praticarrn no .exercicio d·as suas .funcções, 
com esse 'O.nus, impl·ici<trumente, a.dqui•ri•ram o direi·to a ;nào Eler emba:raçados na 
execuçãio dO seu enca;rgo. •E, po.r ·O~'ro .Joado, s e oa nação, ccxmo •cliente doo seus 
elieitos., ·loh€5 impõe o serv;iço de )lhe ·darem scien•c~a dos seus ·actos no pwpel de 
a repr.esen twrem, ipso facto ocom eUes •oowtrahiu o oomp.r.omisso ode os cobri>r, ma.n-
>ter e guaTdrur no ·dese~.enho desse cargo. 

!Para org.aru·zar e~Ssa •pro:tecção, ·aJbroquelan:ao . os .seus :ma.nda.taTi·os •COilltr-a 
quruesquer estor.vos •á •obserV>anci•a dessa da·usula. do mandwto, 'llllll paz::ioul;a;r ltl6rl4L 
d•e .encontrar düificulidade<S, ·alg.ulm!l.s .. d!as ,q,uaes, talvez, .não v>e>rrcesse. A naçã~J, 

.p01rém, s en•hora da &·Ua soberania, que é o .f·ei·xe de !todos QS opoderes, ·troçou, na 
;J<ei d-as •leis, a cata de seguro dos seMs procuradores, ·dotando-<Js, pela ~onsti
ltmição, com os .arts. •19 e 20, d!e~es p:r.ivi>l•egios defens:iv.os, nruo dos Interesses 
das suas pessoas, mas doa indepe.ndencia da sua ~ção r.ep-.l'esent-attiva, como os 
'!>r.irvi.legios, igual>men<te consti.tuciona<38, ,que vos aJbri•gaJID a vós l!la. Inviolabm-
d.ad·e da v{)ISlo"''a acção juillciarla, e os pcrü,vileg.i•os, não menos constdtudonaes, do 
Ohelle do Estado e seus nllinisllros, que ·Os sus·tentam na am:tonami'a ua acção ad-
mlmmativa o•u gov.eTnaroiva. 

•Tod;os ·esses porivi•legi•os • (.lmmmnd•dad•es parlamenmares, ~mmund!dlaJdes jud~col·wri~; .. 
ltrnJmJunid·ades pres·id·enciaes) são 'i>rx.enu.ncla veis e tnawferilveis, dmj}resmtpmveis e 
,nlnterrup.tiveis ; IP'D'rq>uaJIIJUo iPel"<t:encam â furuoçfuo, á tnstituiçãJo, á. nação, que, com 
elles, g rurantiu aos seus 'bres irgans a. ind·ependenda eseencia:l ao seu serlf.iço. 

Eslle ser.v.iço, n.o systema constitudonal Tepresentativo, e ailnda mais aoecen-
t;uada·mente no reg.imen democrMi•co ;repuibJicano., não ;col!l.siste só em xercer cada 
um dos tres com .integ.rüd>ade as suas attr~buiçães , m•as ;ai.nd.a em !liev·ar á. nQ<t:lcla. 
da nação o mo,d:o como as NOerce. 

!Esta segund-a •condição do .governo representalf:ivo nas diemoc-rac'ill.s ê não 
mJen·os aJbsorr·uta ,que a .primeira. Po1rque :a nação isão aliena, mesmo rt;ransiitoria-
mente a sua soberania ; apenas lhe ·delega o exercici:o •temporariamente, >rese:r-
vam•doo a sua a>lçada super'ior e 'a su·a vLgUa;n'CI'a l!ncessa.nte e:obr·e •OS seus delega-
dJos. Todos el'.:es lhe ficam d·eb aixo da mão. A consoienota jUII'idica da nação tem 
de olQ1o os tTib.unaes; o seu ·oon<>o a dministrativo, o govemno; a \SIUa ·aJ<!Çã;o poUtica, 
a %gislatura . Po•r cada 1l'IIl ·destes o.rga.In!S não lhe importa a e ll>a sómenlte sab'er 
que a oestãQ servind•o, mas ailfl'da, e não com rrumos lin<t:eresse, de 1q1Ue modo a 
senvean. 

Os 'Phaniseus da nossa hy.pacr·isia ·r epublicana, da noss·a :i!mposltmra coníe>tit;u,. 
dona!!, não lhão ode acha.r tal causa na. lettrra. d;a nossa car.ta, .c=o j'á não a.cham 
textos ex-press•os, oq<Ue oeXJcluam •d.as med~dias de ex·cepçâlo durante o- si1J1o as lm-
mu:nidaJd•es 'Pa:r,J.am.ewtar.es. Mas ltrumhellll !>á não :ruClhari•wm textos, que lh'o v.e-
das·sem ,e~liditaornente, se OOinvioesse a <Um dos seus go·vernoo metter na cadéia., 
du·r·an•te o estado d.e sitio, os jui%es fed eraes, ou os memJbros da Supr.ema 'I\nibll!-
nal, nem claUJSulas q>ue l-h' o IPI'OMNse.enn dedla.ra'à.runelllte, 1$€ = ·a drus suas maiorias 
parlamen<t:ares h'O'U'VeSSle 'POr Jl'em oenv011ver nas medddas repressivas desse 'Petriodo 
excepcional os mfiitlistros de 'ES'tad-o ou o •PTO'l}rio iPiresidente da Repuiblica. 
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1Ncnhuma de'SSas i·mposs,hbilidades -está na lett1·a da co.ns.tituição; mas todas 

,estãJo ~o seu e·s!}lr-i•to, q:ue nã,o é a interessada eXjploração ,dru; suas aTI!Jbigulda-
dJes, tmas o ,genio 1pos'itivo do seu systetma e •a t.ranslucida expressão ·dos seus te>---
tos crupJ1taes derramando a sua claridad·e sobre o~; outros. 

T.oda a %tltra, sem razão q•u.e a -domine, e aonime, mor.ta <é, e malta . Com 
a lett;ra per.d·ereis a melillJOT das constituições, se ,pe~o seu espirito, a não •regerdes 
e 'ViliVi·fica.rdes. Alhewndo uma constituiçã-o do seu oeBpi!rito, •es·vazia•l-a~eis da sua 
energila .or·ganica; e o resu·ltan<te ser.!l. ·um apparelho mecanioo, do qual os pra-
ticos habeds a;em.ov.em, ou :trocam, a seu sabor, as peças mais delicadas. Animai~a 
do seu esp<Lr1to, e •V•OS 1Whareis com =a entidrude vivente, q_ue r ejeita de si os 
cor.pos ~tran'hos, e ni1o -tolera a faJ<S-ilficaçã,o dos seus oogams. 

tA detitlra consti-tuc1onal, na su a t echnica, mu-itas vezes, não está semão ao a.!-
cance de a;>O'UCOS; pelo lque ma lettr.a ié q ue melhor se exercitam os sophistas. Mas 
o espimU.o é sempr.e accessivel á ·boa •fé e ao bom semso; razão po.r que os cavJ<Ha-
dOI'es de ·constituJções o evitam, quanto !POdem. 

Quando •uma constituiçã-o sollfre na sua tle<ttra, se magg.ravo da s·ua s u!bsta·n-
cia, nem sempre .o ,p·ovo o se!llte. Ma;;, quando contra o seu es.pi!rito se per.petra 
um attentado, todas as conscioen'Cias estretmecem. -Dom .a lettra .as fôrmas -rep.ubJ.i-

. canas de Rlonna servem a •Oesar. ·Com o espi!,ilfio as ii[]IStitu.ições monarchicas da 
Grã- rsreta.nha ,geram a Ameriica .-~publicana. üom o es.piJrito a Constituição do 
Lmperi•o nos d-ava a libeTdade. Com a letlira a da tRepwbloica nos mergulha 11a s~r
vidão . 

tT·Od•a a g>ente r i•u., quando 1um poliLico da ·esc-o·la da Jettra sem o €E1pir~<to, das 
fôrmas ~Sem a real·idade, cqncebeu, «Os ·L ev;itas elo A.1lw·rão» . ü au<to.r não cal-
culav.a o que dizia; .mas a !fõnmuJa eTa, illrconsci.entemente, ·g·enial. Nessa locuçã-o 
esc1r.uxu-la e desoonchavada, está, em r.esu.mo, tt:odo o rep;u.brican~smo br.asi•leiTo da 
nossa ructua.l&dade . os L ev.i!tas do A·~korão são os gra.nd•es oes ta distas «da ma.ls 
civi'l -das tRepublkas», -os membr(\S de um sacerdocio, que tem a dlTeLta no livro 
de Moysés .e a .esquerda no de .Maho1n.et, mma •o•ração paTa Deus e outra opara 
A.Hah, 'llm ollho em R.om a e outro ·em •Meca, •um 1ado com a ·verdade, -o .outro com a 
mentiJra . São {)S exp1oradores d-a Jettra, <ls a:postolos do arrocho, os serwidores co·n-
d.escendtentes d e tQcl,as as dicta.clll'l1aJS, os que nã-o •encontram m·a tnte"'Pretação da 
lei da Rep.ubliica s-enão -armas, ve..xrumes e ·tontural", ;prura conso.J.ida.r 0 d•esp·otismo. 

Os .grandes textos coniS!tituci.onaes são .a.quetlles, donde o espirito -transborda, 
e embebe toc1o o r.eaimen. iUm dcHoo, .fumdrumental en:tu·e •todos, I!! o de> rurt. 15, 
que declara •01'[Jiams .aa sobe1'amda •~acwna;l <ls itres g.randes poderes, <l lúe.,"1islatilvo, 
o Executivo, .o Judicilarlo, ao mesmo tempo q ue os proclama entre s i hanmonicos 
e "!n·depend;en<tes. Oa·g,G~~t~-s da s~be11aJnô•a 11aci:onal ; i-sto é: su·as a.g.enclas, suas d-ele-
gações, &Uas .repr,esentações. oous .i·n~'unnen<tos, seus :Or.aços. · 

Se esses :poderes são orga•ms , .todos eHes d -a soberania naciona:, como orgams 
deista soberrunia esses ,poderes são m'\ltuamente i·nvioJaveis. ,Para ~eg.utra.r essa 
invi'Ola.bi1Ida.de, se J:hoo diSict\imirraram, l!imitat'ivaJt11enbe, as funcções, e aos .:l<lten-
tores de cada um se r-eseorv.a·rljiffi .immun:ic1a:des c.onstituÔio.naes. De m odo q•ue na 
ln1eg;rida de, com .qoue cada ,q,ual d'oi . dotado, nenhu m aos outros dous pôde tocar. 

tOfifen,derem-"Se, 'Jnvadi•rem-.se, \J.esarem~se, muti;l·a.t,em-se 'll'l1\l> •oos oubros, seria, 
arnwin•am do ess•a i•nc1ependencia mutua, ·em q ue a ·C.onstl-tttioçã/.o os _g.ara.Jibiu, m•ultli-
Jrur.e.m. J.esar.em, invruCLir-em, .ofifendel'Cm a solberani•a, de que são orgnms. ;porque 
os memobr.os de ·um •CO.l"'PO, •OU os agentes de n1ma pessoa, mão podem sahlr dae suas 
fu·ncções res·pecti.vas, ou texmb:Ltar do seu ma.nodato, e entrar .em confl'icto entre 
si, sem rut:ten<ta.r contra a entidade, •Q-ue repr~ntan1 .. o.U• •nle'ijar o ot1g"an-ismo, d·e 
que .parilliciJprum: 

Mas, se, como -orgaaru; da crne!S'ma ·sobera:n-ia., •esses lbr.es -pod·eres -são •reci·proca-
men.te imviolaveis, ·ainda ·do ·ca r acter i1e org-a.ms da sobera;nia, a ·que servem, esses 
pod·eres es-tão debaixo doa superintendencia d.el•l'a, Isto é, tla ·naçãio, em quean ella 
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1·eside. E, se a nação s·uper'intendc o eJ.Ce-rdci'O d!a •trhplice d.elegaçãio d·a sua s•o,be-
''·a:nia nos ·actos dos seus ·deheg·acdos, ·estes, -nãio pod•e<nd•o <f<U>nccio~n·rur j{Lmais senã,o 
d.e~baix'O dos oill1os da nação, a que se acharo sub'o·rd.i~n·ad!o~. hão ,diC .tW' a su•a 'V~da á 
luz d'O ·d-ia, •coono um ldv.ro aJberto â v·ls·ta da soberrunia, ·a cuj o serv;iço estão con-
tinuamente . 

Neste ·r.egÍliD.en, port·anit:o, de o.rgams o.bedieJllbeS e .i•nstr umen.tOs i'iscal•i'«ados, 
tudo o que se introm.etter entre o i•nstrumento ou O•rg.a,m ·C a sobera.ni'a, de qu.: 
:s>ão a gentes, ·Interceptando ou embarnçando, entre os •representruntes e a r~resen

.tada, a continuidade ou a fwHidad.e a essa ·ilnS<Pecção 111ecess·ar.i:a, con\~Ta vem {L 
essencia do sys(Jema, arruína substrunoialmen>te a ·Const'ituiçã'Ü. 

·.Se um ructo do Poder ·Legis·Ja'Hv-o, supponhamos, Srs. Mirnstros, deterrnlnasse 
.q.ue a;;; voss•as sessões, as vos.~as del~bera.çõea, as vossas d.ecisões cor.rer.iam em 
segr·ed!o, cer tannente veri•eis na wei, qQl.e tal disp·uzesse. uma .d.es•ath:I.ad•a mo,ns truo-
sidade, e Qil1e .não pod·éreis deixar ·de negar execuQão. Mas, por .que? Po.rque a pu-
·bli.ci:daJd.e ·é da s ub&tall1da da o.ustiça, nos pai<7ies ;Iiv.r.es. E IPOI' que serâ que, :nos 
paizes Ji.vres, 1é da s ubsta111cia da jL~s,t:!ça a ;p:uíblicidad·e? P 0•11que, n.esses .p·aizes, a 
jus tiQa 111ão emana do s·enho'l' feudal, do pri.ncipe, do auto.crruta,, da :tesrt:a c.o·r·C!ada: 
em·ana da naçã·o, que a oonfiou a um dos seus <ll!'lg!lmS ; .e, .&esd-e que foi cQn<fi.ada 
a ·um .cJ()s seus or.g.ams .pela •naçãio, dJOirude proceéLe, é sob a vigilancia da nação 
que o org>am., .sob p.ena de deix·ar d·e ser or.gam, .ha de •t1rabalba;r, de1iberar, op.erar. 
Não ha, entretrun:to, uma v-oz, um traço, um incid.en•te, em todo -o te:>..'i:o &a carta 
repubJ.licaona, -ond.e >Se ·ar.ticule, o.u ins.inue, q.ua.n'to á jU<>"'t!ça, essa exigencia .da ·pu-
blicidade, aliás tãio clrura e i.nev·itruve1, ·não obstante este siH\ncio, co.mo se ' ruiU esti-
vesse reilheraJd.a .em ·cada IU'Ill dos seus •rurtígos . 

Imrugin.emos, agora, que, .so·b mna inspiração de ca•!'ac.ter ana.logl(), a inspir-ação 
de .en,v.olv•er a vida •O!iifici·al :numa ·Ob~ICIUII'·id•a!d·e s.i.Jenciosa, d·e ÍI!11.P·1antar o re1nado 
trruruq.u;ilno da responsa,bi•ldoode, .e ibaJhltu.rur o p'O'V·O a ·uma ex•istencia &e le-
<thwr.g.i·a, - •a.ssen•ta.ss·e o Pnder Elxecutiv'Ü •reeavar d()s jorna,es os actos e pro-
cesosos, as m'ed.idas e d·e~paclws, rus ld'illigencia:s e ll'eso·luções d,a admiln·istraçãio·. 

·Encon.trwria .esse reg.imen tenebros'O o assemt!men:to dos out-ros dous 'POderes, 
runnwi!ria ·a •eHe o Oong.resso, convtríarr. nell.e .OIS< :tri•bu!ll'aes? Não, sem duvida 
nen.buma . Mas, 'J)or que? IP()rqu-e a .pu•blicidade, entre -os Estados consti!tudonaes, 
está no ipt'<J.prio plasma Oi'ganico d-o Governo . Mas, por q.ue .ha de ser qu•e, nos 
Estad•os const'i-tu.oionmes, ·entenda eom os propri•os .ele::m!m:tos viltaes da admi-
nistração, com as s•uas cedulas eleEmm.tares, a condição 'Cl.a 'J)Ub.licidade? 

PONiu.e, nesses ESI!:ad'Ü'S o iPo'der Ex·ecutivo não .de r.i'Va. da •heriiJIJ.Qa, nem da 
oonqui.sta, nem ·d1a auj\iorgJa r.êg.i.a., nem d·e uma :reivilndicaçãio da coil'oa, ou de uma 
a!bdilcaçãio do povo: d·erJ<va da n·ação pelo acto i•n'i•cia.J da. sobet,an!La consti!tlllmte 
e •pe1os ructos ·'Per.iod•licos da eo•berania <el•e.i<to.na.l, os &ous nmdos ·r,eg·ul.ares med·i•mte 
·os .q.ua.es a s·ober.run·ta nrucional .se en•Uin-cia •dkect rum.ente. E, s•endo o .Po·der Ex·ll-
cu tli<vo, consrtâtuoion~lmente, uma deri'Vação da s01be!Nlll1·i•a na,cional, a clau.~wla da 
Oonstirl)UJi·ção, que o .proclamou orgam desta sober.a:n.i<a, imp·l·ioitametl!be o adscreve a 
V'.i'V'er <IE:b!l!i.XJO da sua 'YillgLJ.ancia .e, <poc.tante, sob um systlem,a d.e pUJblic'idade am-
pla . Per.de·t'eis, •entretanto, o ·1lem.j)'O, se qui:?Jerd•es a-char, 111'0 tex.to constituciona•l, 
.um·a rilisposiçfuo ex.pJ.iciotla, qu~ lh'o im,ponha . 

• Não ser.i•a m'is-tér, p'O>is, .um a,rtig() dedlaraltlorio, pat\a que . .a ·respeito do cor.po 
legdsilati<vo, a •publicida,de mais amrpla r.e.presenLe uma necessidrude oonsti!buc.ional. 
Mas, f-<>·i j·u.starrnen.t-e em •rel·ação a eH<e, que ,a, <Constituição to.rnou ex•pressa, num 
teXJt() fu•l'mal como o d·o artigo 1·8, •a ·r.eg.ra id•a publici<dade. De todos os poderes 
·esse é,. natur.a.lmente. o mais •popul.air ; .JYo'is é, ·demtre os rnr.es, o em que ma.i.s 
intervém o esmmtin.io eleut10ral. A delegaçã,o qu e e.J1e encama, r .eceb€/U ilterarl:iva-
•mente, na letr.a const4tuoi<onal, a so·l•e.nne qual<if.iiOO.ção de ?nandato; .e a li!w.esltid·u,ra 
dlest e s·a· rreall·s·a .;.ndd'V'i·c1uallm•en•te; em ·c·rud•a um dos •s•eus. membros, med•i•amte os co-
midos popu.l.ares . De sorll1e que ·as relações j.u•ri•dicas de m;ancla.nte a manda.tari'O e 
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-que se c~l'1hecem na ovdem consti<tn.tciwrrul. 

Esse mandato é pwbl'ioo, •pulblicos os seus actos, pub.Licas as suas contas . Na 
,publ-icida de se .ge·ra, vi<ve d'a .pulYHcidad·e, e mediante a puib/lic.i.dade se •l·Lquida. 
Mas, .em .que .oonsilste, por que f ôrma se tr!llduz, que obrtgações ·acamreta, .e de 
que d·i•rei:tos se aJI'Illla. essa pub.1ioi<dad.e? 

A <P'U'b.liddade, neste .caso, t em de Ger a qu.e .fÕJ' indispens av.el, para enúrete.r, 
consl.jrurutemen~e. entre '<> mand·run<te ,e os mandata.!'lios, as relações de conta&o, in-
forrn8cções e !l'esp'01'1Sabi<lid•a{],e, q·ue o marud•ato mpr.escindiv.elmen.te exige. Sendo 
a naçruo ·!li m•a.ndante e oo mandatarios os :rnetn~bros d.o <Cong.resso Nruciona.l, p !llra. 
que entre .enes e e1J.a se mantenham continuamente relações taes, cumpre (JJão 
pôde have r outro meio), .que, de parte a parte, exista ·um vehiculo de communica-
çã'O lf'aci1, pirompto, seguro, un'irv.ersat, omnLpl'eserute, ini!n;terr.UJpitlo . 

Ora, que outro v.ehiculo o.f,fer.eoe, <ou pO'derila Oif'!er.ecer t~d!as essas quru1i!dJades 
.reunidas . . . q•ue 'Doutro, senfuo a i<mprens·a? .Como es1<a.be1ecer essa CÜ'Illtm'Uill~caçã•o 

gera-l, omnimoda, i•ncooswn•te entre a .naçãv e os se'US lP•··oc•urrud.or.es e1eclbiNos, a 
nãio ser oom ta t!lliberdrude a-bsd1uta d·a r.eprod.ucção dos actJos par.lrument ares .pe:o 
jornalismo? 

tF1aJHa m-iiiiJe na ,p ubl<i.cidwd:e oU-kia.l, qu,e o D iao··io d.o Cowgresso iPr·~·or.oLona . 

Mas, es a esM. nas mãos tdo Govel'ln.o. E' a qu~ e!.le, a.Jarg<ando-a ou con-trruhin-
do.,a, ltauver 'PO·r bem. tE' a puVJilici•drud.e med<ida ao tRJl~nllie do Poder E~eowti.vo, 

ser·v.ida p.eloo .seus depend-enrt.-es, dosada s eg·undo as su;as conven~enctas, ;redu.-
~ida, quand'O eJ.le q,u•~i•ra , á d~eta, !liO j ejum, !liO pão e a,giUa. 

M•as, <ainóa q•ul!m'do fooiSe a IIIllaÃS H•ber.a1, a. mads CO'Piosa, a mMs pro:fmsa, o:>ã'O 
passa'!'lia .de mesquin1Ia, i-1'1risor,ia e nultla, ;para attender a esses mHhõe.s de a;lmas 
q ue compõem ·a nR>ção bras~Leia'a, .qu.e ocoupam a ~mmensida.d.e tem·.ttor~a•l d<e um 
paiz coono o nosso . 

Para .que o movii:meruto do Congress•o N a.cionrul, as C>i.rci\Jmstanoi·as do- seu 
J.a.bOIJ" quotidiaJnO, em todas a s euas evoluções, peri<pecúas e .resul·trudos, se d·eN.am.e 
e espralie, to.d•as <aS ma.nhãs, como deve, como .nos paizes 11V:l'es ~ essen<Ol.RJl, e 'P'Or 
todos eJles acootece. até á •soa•lheira de calda .casa, lá .porta de •Cada cidadão·, nec~s
~a,r.io s erá que a imiJ.)lr.ensa, no .emoame ·i<nnumem.vel dos seu·s Qng~ams, na anult!dãl() 
'lnca1cu!l.av.el das eu•a.s edições·, das suas foLh~s. dos seus ty1pos, cu/bra ·O pai-z in-
t·ei•ro, e sobretudo o •sem ·cent!l'.o, o coraçiLo tda su a vi<la, com •a in=·d!ação da ;pub1i-
c idade lilv·r.e, dilf.ifUJnditnd'O, •g<enena.J1sarrdo, untiv.ersa.Usrund•o o C·onhectmen.to dos 
aotos .\eg,jslativos . 

Quereis vêr, S:rs. M.inisll1ros, como conbl'asta oom •essa a ']n~bliicid.aae o,f! ilct!ta1? 
Quando se a·pproXJi:ma.va a aber.tmra des·ta sessão .\egis J.altiv.a, na p reVisão de 

.que os debates padamem.taJroo vi.r:Lrum a:btrLr um a va-l·V<U.La lá ·dilvu.\gnção dos· tr-istes 
seg.r.edtos, pol:i<Ucos e <aJdJrni<rristr.ati'VIos, que o esta.do de sitio aco<berta. lago se 
annUilloiou que a ed'lção do D~a1'iO do <Co'Tiigrnesso viria a ser r.i.g~osamen<te cer-
cead<a, ci•!·r.run.d<o-•se .em ,<po,uco mals dJo n·ecessawio &o ®ns·umo d o mundo of.f.i:cl<al. 

!Mas a.ber.tJo o Cong~r,ess'O, Qrdens sev.eras coT>taram ainda, onde j§. não h a'V'i·a. 
que .cnrta,r, .pa r.a que a .oi•rou·1ação dto m eu d,iiSlCUJrso, :prof•eni<d<o ante-hOIIljbem no 
SenrudJo, v.ie.<>se ~ d a r ·em nad:a. tNio d-ia .em que o tprom1!11.ci.ei, hoUJve quem. .p re-
V·eJJ·do o inJberesse, qu.e aq.uel11& éc0 do clarrnor publ"Ico d.evia .despertar, enco.mmen-
dass·e, nruquel.l<a t Y1Po.g.r.a.1phia, muitos mil>he1ros de ·exeml!l•I •~I>res da ·edição ·de ho'Il-
tem. ·Mas não ·só .lhe .r.ecusarMII a enc0tllllll11enda, senão a·inda pa.T>a logo lhe de-
oi ~I>raram que .a tirll.ootem desse d~a ser~a d!inn.inuida. 

P ara verd.es, porém, comn se a·atinho·u ao publ~·co a m.lseria r estante, vou 
oontar"'!Vos u.m f.acro, •PO·r cUJja inteilra we ri<Hcidadoe me :l'es,ponsa-bil:is'O. Qurutro 
amigos, <pessoas do commeroio, ind:o ter •h•o•nJtem, ju'l11tos, ·§.q<UJál<l<a casa, no tn[t'UHlO 
d·e comprarem •o Dia1'io 0/<ficia;/., emtre si c0'11lb'ilrururam que :um delles pedn·ia e 
pagar~a. <pel•os outJroo•, os quRJtro exemplaTes . Pois, .S•rs. Min~s·tros, não ,poude ser . 
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As O·rdcM ·erAm de se não vender ma-io~ de um exempl·ar . a cada freg~ez. De ma-
ne>ra .q.~e üad•a um dos ·Comp·an•hei•r.os tev•e de COillJP•nar vor •sua v-ez a sua f<>Jh.a. 
El' tolo, .é v.iJ, é rild•icuJ·o; unas assim o é. 

Aht tendes ,o q u•e v&le a publici<l.ruJe o!f.iei.a.l. E' a circulaçâio encurralada 
nas repa,rtições publi'Cil!S ; é a .im,P.rensa de rótula. e ;po.Jici•a ·A .por.ta ; é a clamde,.-
tinidade com l'esP:iQ·aloiros no porão e trapeiras na.s aguas ·flllrta.d:us ; ê a detu<-
.paçãio, o sim<ulacro, a mentina da :p.u·bi1cid•ade . 

o(]J·l'Ou:mscl'bpta á. s·ua f·uoncçâio •de authen•ticar .os debates .p rurlallllen<trur·es, a 
.i·IDJprensa do Governo tem o ·sem Jogar uitd.l. Mas, .usu~.pan•do a m.i.s.sâio da publi-
clda,de tliv.re, constitue uma ·bur.la, uma falsidade, um esteJ.llonato . C!l'ama-se llll-

pren-, ,prura a:bailla.r o que se tm.p1'ime . Diiz-se jornaJ, para obsta1· á. ci.rcUII·açào 
jorna.IIstLCa. Imou•lca d·e pulbJ.icidade, afim de e.stabelece.r a clrunde.stin·idad<: . 

ftestpeitfudas as fpanquliru; da imprensa Mv.re, coou a- pub.Uci.dad•e geral se po-
de.r~a, tMv.ez, es<msar a !PU •IJI~c!tdrude ~ff.Lci•a11 . O caso, ,pe1o menos, 111ã•o· seria s>em 
ex·empJo . • Na Gtrã-IB•r.etanha, a ilnài dD·s J?lar.1amentos, tem•pos hou;ve, primitlva-
merute, em que ü vivo interesse do !I>U:blico no co~h:noo)bo ·à'Os .aCitiQs düs seus 
·representruntes provia á. d.i1V1Ulgação dos deba·tes IJladamenta•res. 

O co.ntrrurio é que não po.à'eria ser, m•ó.r·memte 111um IJlai.z, •Como .este, onde o 
serviÇO publ'ico O•bed·ece ao <interesse priv.RJdü, ·e se vê e:>éplona:do, sem escrlllpulo, 
noem verg-onha, velas appe.tites das fa,cçõe.s, com essa rubol!.içã;o do· sentimento· da 
11ej e do dev•er, a qme, m•l!J;imól.Jlllent e, tem•oo ass<L9llido no d.evaooameil1jtl0 ge11M das 
commurricações •t<:leg>na.phllicas .pelos mandões .rei111a:ntes, na y.ioJ:açãJo quoti<lia,na .do 
sj,g\i,l·lo d.a C'Or.res.porrdenóa .pelos manhp.uLadtores de co·n&pioraçõe.s ,pol.ioia.es, na 
reducçãio das edições do Diall'ho do C:o'YI;gresso a ruma ci•vcu:laçâ;o quasi m-e.r&mente 
OIDfici•al . 

Esse .a,nremed•Hho d·e pub>lllicidól.Jl.e, essa IP U·bl'ilci•da.de hoirneo!]Jatlüca, ess·a lam-
bug.em de p.ubl·Lc'i>dorude, · ·a rrmb!IDoid<lJde coa.da ~p.elas of.r·estas do DiOilliio do Congresso 
e .medida rPeloo p'Ostigos d.a J.mp1•ensa N18.crl.ona.l, só um f.im preenche, só a u>m 
J·.esuJ!tado chega: o de rf.rustraJ· a .pubrlli>cidade weaJ, o d·e a Hludi•r, o de a •Suppri-
m>Lr, o d<: ooculltar, em summa, 1i. .nação os acbos do L~u Parliamen.bo. 

Limi.tal!' a ;PU•b1icid.ade ruas actos parla,m~tialres, rpõr esor.iplbos de casa sus-
pe1Jta na .Owmara e no Sena.do, içar a b•and·e.i•r.a ama:r.el:la da peste na ·l'epresenta-
ção nacional, isso que se está. vendo agora entre nós no ·quarto anno ela era tio 
Mia,rechal•, nunca o owsou, em ·terras de governo re.por.esentativo, o ma:is baixo 
dos conse.liheiros au.licos, ·o mruis d€6>jlll'ezd. vel dos Rld.u~adores do thu10no, o mais 
rubj ecbo dos fr.aldiq1Ue1roo do poder. 

. •Mas osto se, ousa e se com·suma :no tBrasi•l d10 Eteouflo XX, Jsolando as cama-
ras legisl•a-t'i·VlUS, ;POndo o Co<ng•!1BSSO Nacioll'lól.J em m •commiUn"kaJbHidade, tran-
Ca.tlJclO á .Juz as u:ltimas <jane.Jl:as desltje a·egirnen, em .que se d·ebaitie o :povo rblra~·i· 

Jeir·o, entre o assomi!Jr.o, a .piedade e o .ctespde zo <l>a. opi111•iãó estra-11gei·ra, cudo •in-
teresse e sympathias, ainda ha seis a,nnos, hav~Rimú& ca•p;tooo, com •twntos si!gln·aes 
e bons ag.oiros de um po.rv'i>r ma1•ruviJ.ho.so. 

Ora •bem, Sa·s . M•inistros, .concluam<>s. Se o.s ci111co textos perem.pto•ri.Qs .da 
Cons~ituiçã.o, nos ·al'ts. 19, 24, 2·5 .e 31, :nã:o mentem; s·e. •O caracter da m•ssã:o, 
q:u.e as su•a.s doolarações ·l·ijtler<lles e i•nsd.st•entes nos comm.ettem, é, estr1cba e ttoohni-
camente, o de um m·amd•ato; se as funcções desse mant&ato se desem'Penham nas 
"essões do Congresso N®cio.nal ; se, IPOi.s, na qu·ahd:alde jul';d:i.ca de. •mandatarios da 
naçã.o, a e lla, como taes, deve moo quotid:iJ8.m:am.enrte co.n.tas, dura.nte o pe.riodo 
legis•laJtiv·o, dos actos em q•ue a serv.iJmos; se essas oontas ou!Jr.a -m·aneira não 
ha de as d·armos senãü med~runte a c~mu,J.a.çâio JiiVJI'.e e conti.nrua :d•a p>hotograrphia 
dos a.ctos parlamer.tares; se seta ·photographia .e a s•ua diffusão generalisada só 
com •a CO!l11CIOrl'Bncia dü·S org.ams <1e putbliciodade 1tvll'e se ·po.d.em RJlcrunça;r; se, .con-
segu.lntemer\.te, sus.pensa essa IPU.bN.oi>dade, se e.sto.rvam •e COir,tam as relações dú 
manda to "on!ltituciona.l e ntr.e os ileg-.t.sladores .e a :nação, - então, clal!'amente, v~-
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l!'ive1mente; indubitavelmente, a policia desta cidade, vedando-'1'\os a pubNcação, 
n10s jo..-nrues, dos n10ssos dis·cursos par>la.rru~n:trures, n!Os to1h·e a nós, Depujt~dús e 
S·ena:dor.es , •o ;uso dos nossos dtDeitos ~ o cump•riiJll.en,to dO!SI nossos dev~r.es como 
•represen1Jant~, prooura:dores e miMldatarioo da ·nação. 

ü nosso manrda,uo IP'o;loi:ttco oes•tá roto :pela censura d1os a.guazis do Cattete. En-
tre o paiz e os seus legisladores oe ~rgue o Não cons;.,po, ·do ·chefe de policia, o 
Não 1adtmitto de Mi-nistro da Justiça, o Não quero do IP·res·idente àa Rep.ubU<ca. 
!Hav.ená, S<r.s . •M:im.i.stros, m:a,nei.ra mais despejad-a, mais hu.m.ilhaJlllte, ma'Js vi.ll-
pemlotosa de aoa·brur =m o Poder Legi~lati•vo ? 

/Bem ·haja então, se já nos nãJo resta •optar e'lJJtre dicta,d ura.s ·e diotaduras, 
bem hruja, n •esse ca,so., a d•esga.rrada :petulancia do .Mrurechal Deodoro na sua 
a.v.entwra de ~ de Novembro. Era um crime con.tra o OongNlSSü Na,cional . Moas 
não o enx:ovrul!ha v a, nã-o o esbafetea·va. Era a dissolução <pela <força. Mas nãJo era 
a dissolução .p·e1a ·des<honra . 

Agora não nos d1spersa,m. Mn.'<l.a mos deix.rum rus ·cadieir.a-"1 o r ealejo da pa-
·lavra seor.eta no r .ectnbo ·das sessões .e o .subsid1o. Mas aqu-i•llo por oonde nos a·s-
siste o Kl-ireito d~ o ganhar, ·O ex.erdcio publico das• nossas funcções, o dese.mpe-
n:ho do nosso mandato ~os olh•os d-a; •naçã'<l, nossa eJ.ei·tora, nossa camm~tltente ·e 
j•u •lga~d0:ra d·as nossas oontas, - isso •DOS -tiraram. 

lE' a rnaio·r doas v.i011€Jl1Jc.'ilts·. •E' a ma:ior dai\ !Lbhegalida.des '. E' o maior dos ex-
cessos de po·der. E •esse eXJCesso. essa ~Jlegalid·aide, essa vi•olenci'a 11ão .gol•p eia só-
mente o Congresso •Naciona-l, na s·ua ·existenoia coillleot·i'Va, ·na sua entJ.d•ade 'PO-
Htica, na majestade da s ua i'llstituição. Não. E' um attentado, que s e mult:upJ.ica 
em centena.s de -art:tent.ados, recaindo, indiJv·idualmente, sob1·e cuda •um dos mem-
1)ros das duas camruras tleg~is llll.ticva,s. .Os nossos discursos ,pa:rlamenta,res são da 
nação e nosoos . Os nosso:s> aotos no .Parlamento são ·da n·ação, oujos ma.u;dJaota-
rios somos. e de cada um de nós os que a r·ePI'esentamos . Nruo ·estão no domi-
'!l:i<o da podiK!.ia. Nãio ca!bem na gav€it1a do M1n~·str'o da Justiça. Nruo Derttmcem á 
'bagagem do JPr.esi'dente '<ia Republica. Eesas autoriclJald.es, ·arl;li'trariaJs e crimino-
sa , nos •I>r.ivam, a nós Deputa:do.s e Sena~ores , dos nossos maior.es d!Jrei·tos, e se 
ol)põem ·a;s :nto·ssas I!IIa'is s·wgradas •obr.igações .oons!JLtnl{)ionaes. 

Elis, .S.rs. Mi·n~Mos, a cond-ição do ~mpetrrunte e dos. '!)adentes. O a:ttcntado 
contra o nosso d'i'l:eito, .in<'Liv·id·ua.lmente consid•erado, lé o que au•torisa a .petição •de 
habeas-em-pus. <Mas ·não ,perd.ereiE• de vi•sta que, neste .caoo. "O direi/tio 1Jndiv-idual 
compa;rece runtc vó.~ entr.e o Oongr.esso Nruci·orn,a,~ e a n1açã-o , am;bos violà.d·os, 
·exruwtór,ados e co.llJCulcados n·as pessoas dos seus ·r epr.esen t3Jll tesi. Que €, n este re-
gi•men, um ISen !!.!dor da Repuobllka.? Cou.sa nenhuma. Entre um s~nad·o·r e um ·ré o 
de polic ia .pouca dJ•ff,e~emça conhece o R.rbit.r'i•o dos •nossos governos. Segundo 
as th.eordas .r.einante<>, durruntte •o elltrudo de sLUo, pou·ca dis•ta.ncia vai da .Camar n, 
ou od•o ISem•a:do, lá oald•e.ia . IM·als 10 m•eu d.irei·to lá ;pub.licidade Lllimitada ·ao •uso da 
tribuna ·par'lamen·tJar, lhatia, ou :não 'hatia, estado de sitio, >é, ao o:nesmo tempo, o 
direito do ·Corpo ~eg'isla.tivo , orgão d'a s obera<n·ia nacional, e o direito da !Naçã,o 
soberam{, ·cujos .marudatarios ilnviobav·ei.s somM, ·os ~eputados e ISer:adores. 

!Nunca se 'Pleiteou aJQ:ui •causa tamar:ha. :0 'ho.mem que ora vo.s fru!J.a, é apenas 
a ' ima:g·em vi~'>ivel 'd'as gcanlies expressões maraes, cujo· 'PTestiaio, meste momento, 
o r·eveste: a ~gis·laúwra, a 1Comsti1J'U'ição, o sy tema repr.ooentativo, 'contra os ·quaes 
esta •r ebeldia sem exemplo lfus m•ats alta,s !•eis do lfe!;'i.men envolve a mais e&trO'll -
doea das rev·o•Luções. ' -~ 

;p.ara Lhe te~r mão, •S·rs. IM'i•n•istros, só exis te, n•o systema da IRe·publ.Lc'a, 'UODa 
energia à inda '11ãJo at'r>Uinada: 'a da vossa a,uto:r·jdade. Ir.rt:erpoode-a seren•rumente; 
e tereis sa,lvo, ao menos, a .com ciencia :furidi'oa '<iü· povo 1brasil'eicro. 

E' o que se vos exora. Opponlhanros tá •revolução a conser;vação, ã anarchia 
PO•Ji!j;ica a · o·rdem 'jur.i-dka, :ã ·f\);l"~a a jus tiça, oao oa·rbitrio a lei, ao IPO'der o do1·eito. 
IDsite ·benefi'Cio es~á nas vossas mãos, Sr.s. Mi·n"lstros; e só a este oexcelso T'rilb·mal 
"Pôde caber esta gloria. 
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Ü SR. MINISTRO \ÜI.iiVEIRA RIBEIRO (1"1lll/!tor) - lO Sr. !Ruy Bat,bosa, fun'<la.do no 
art. 72 prura,g.ra;pho 2.2 da Constituiçã,o da Repub.lica, vem impetrar a garantia 
do habeOJS-GO?iPUS, ·af.im de <POder -exercer um dos diTeitos esserucLa.es .e desem'!ren'hoa;r 
um rdos pl'Lndpaes !deveres rque 1he to·oam porr f:orça; Ide eeu. rcargo de .Senadorr da 
Repwbllíca. 

1S. E ·x., o illustre àanjpetrSJr.>te, tendo p.~·cml\l1l.Cirudo l!la sessãlo de ·4 do corrente, 
no Senrudo, ·um '(];i:s.cu>rso d.e protesto con<t·ra o aoto do IGo.vromo d·a íUn1ão, que, ~n
tring•indo p ·receitos constitucionaes, rprorogou por seis mezes o -eiStado de s·iltio, 
ilecre:tan>do assim essa meddda rpor toda .a EreS·sã:o '3Jilnua do ICong~DE~Sso Legisl&ti'VO, 
fo rneceu 01ma c6p'ira da,otylographi.ca d •a oração que acrubava de pro.ferir ao Im.• 
pm·cial, fol•ha que se elltampa nesta cidade, para ser dada a public() nesse jO'l"'l\al 
e a outrós quEl delll'a soHcita.ssem vrovas ÍIJllrpressas: mas, o •1° dele.g,a,do asuxilof.rur 
da Polida d ·esta cida;de, em nome de seu C'Ílefe, DT. Franósco Vahladaores, declarou 
ao s .r. iEJd01 a.rdo M acedo .Sorures, oredactor ·d' O Im:pan:i<tZ, que essa aruitorid'rude ipro-
hi'bia a rpublicaçã,o doe >debrutes do Cong>resso >Nrucioma.J. •Elssa pvolhi>bição, que 
condemna â clausura, ou reduz ·aos 1imites m esqui•nlhos da P'l!'bHcidade Olf!iclal, 
tnaccessivel ao pO'Vo, os d ebates parlamentares, a:ttenta contra os d •i•reUos não 
s6 do iPoder Legits{!aJtivo, mrus, .tamlbem de cada um d e seus membro~>, Deputados 
ou !Senadores. 

O esta-do de sirt'io, .nos termos em que ·esitlâ :instibuklo no •rurt. 80 da ConsUtuição 
da fRepubHca, com os seus ~:im>it·es ~raçados no rpagrapho ·2", ns .. 1 e 2 do mesm{) 
rul'Ugo, não .p6d·e •atti-ngjJr 'â. pe.siSioa do Senad·o·r da !Republka, q•ue ea;;-vi do rurt. ·1·9 
da 'lll'esma \Constitu•ição, é invjoJruveJ. poo: ,suas opdnrões, !pa:J.a;vras .e ;voto, mo exer-
c'i·cio do mandato, sem attentrur conitra o :preceito constitudornal do antigo l r5, Que 
d<'!clara «ha•rmonicos e independentes entre si, como oTgãOis d•a soberrunia rnacion'al 
o :Poder L egislati>vo, •o iEJJCecutivo •e O· J •udiciario.>>. 

Um S'ena;dor, •como ·reprresentanrt:e da sorberamia na-ciona-l, :es:tâ na sua quaM-
dad·e, dser..·to da acção ·do IPorder !Executivo, ·embo-ra .o <l.S<taJdo de sitio, rso'b pena de 
a dmitbir-se •uma re-sfricção, =a .fiscalização, uma ascendencia d•es·te pod·er contra 
outro, .com rnanifeJSto swrificio do pr.ece'lto .irmpera,ttvo do ci:ta:d·o arti,go 1'5·, que 
insti1uima tl•es po'd·eres poUitico,s, li:nlde,pend€1nrbes ~ íhwrmoni.c·oo entr·e ei, ·O· lqu.e· ê 
d·e ·al•ta ·sa.bedol'i•a ·e .prev•i<d:encra IP•aJra o· equi11•b!1io do l'eg>j:men IP.Oli<tdco ld·a lli'ed<Jração 
Brasileira . 

.O -consfrangimenitlo Óu coacção de um Deputado ou :Senado:r no exercicio de 
seu mandato concedddo .pe'la so.berania noétonal, parti'ndo de po·der pub'lico, ilncide 
evid·entemente na ·hypo1Jhese do amt1g·o 72, varagrapho 22· da Con.stituição d•a 
Repuóblica, ·q·ue ma,nda conceder 1vabeas- a01"pus «sempre que o :i·ndividua so~f.rer 

ou se achar em enünente perilgo de sod'frer violenci:a ou abuso; d:e poder». 
O facto de que "'€ q·ueixa o IS·enador 'Impetrante do· presente 'hab.e,a,s-co11p'U,'l 

«d·e <'e aohwr 1}l"iV·ado ·de ·pulhlicar os seus d.iscursos' na ·impTerusaJ . . f6.ra do D >ila·rio 
Offioiwl., por acto do ·Chefe de Pol>icia desta ddad·e, im.po.r,ta em manifes-ta ITestr.\-
cção n:a sua rJi.b ei'dade de 1·epresemtante ·da ~açãlo, ·po-rque o eeu mandata d eve se<r 
cumpr.iido em ~ssões pUJbll.cas do IParlamooto (avti.go 18 da rOOnstLtuição), t~m 
d1scunsos, rpela palav.ra fa•Jlooa rpara a NaçãJ() que elle re,p-resenta. 

'Neste ~·egimen :po:lliti-co, a P'l!blicida·de d·os debates no [E>arlrumento é da sua 
esse.ncia, ·porque todos oo poderes :po.Jiticos !surgem ' da Nia,ção no exercício de sua 
s ober-an•ia, e e lla, como crunm1il:tente do m and·ato, 'l>r.ectsa saJbed •como ag<'!m ·seus 
representantes. 

A publicação dos discursos, rerstricta â imprensa of.fi-cial sob a :f'il;!rcalização do 
Executivo, annuHa a pubHcidad·e. · 

P01r estes .fundamentos ooncede a ordem ~mpetra:da, para q>Ue seja o impe-
tramte ·Senado.r Ruy Barbosa, assegurado no seu direito constiltucionaa- de rpub1~ca.r 

os ~·eus discureos prod'erid.os no Senado, pela imprensa, onde, cotpo e quamd.o lhe 
conrvier. 

0 ISR. ~MINISTRO !MUNIZ IBARRETO (P1'o<JWraàor íGIJ't'Cr!Z da R6ll'Ub'Zica ) - 0 
Sr. IM·imietro rel a-tor ·concl•ui'U o seu rv.oto d.izendo que em rflwe do art. 80 IParagra-
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p<hos '1• e 2• da 1Co.nsUtu·içãJo. da - R~putblica, a acção do :Poder iExecuti"Vo, durar.!l:e 
o si·tio 1p-or eH€ decretrudo, mlio póde !·r além d·a detenção das jJessoOJS e>n !oga1· não 
destinaJdo a réos dle crVm,es commtWJ1,s, e d o desterro pwna O'l~t•·os po1utos do terri· 
torlo 1ba.ciona!. J'·ertence, vorta.nto, tS·. Ex. ao .pequeno numero daq·uelles que pen-
s~m lqU€ o estail-o Id-e ,sitio declaradzy :pelo tC<mgresso ,Naciona-l tem ~ffeitos mai1s 
e1ctemsos do que -o d·ecJ-axado v.elo tP-o:Cl:er Executivo. 

tO iEgregio T ribunal não exp-osrurã. certamen•te •Etl>ta -doutrina, que i'llif-ri·nge dis-
posiçõ-es ·e~preStsas da ICor.stituiçã:o da 1Republ1ca. 

tComquamto ú •Congresso não tenha q•uem -o ·fiscaloize -ou julgue •respeito a de-
cretação d·o esibado de s-itio, certo té que <lSte c<lnt~m a mesma Ol'bita e visa o 
mesmo fim que o S~tio decreta-do :pelo Executivo. Em ambos os ca..sús té o Exe-
cutivo oqu€m ;põe em IPraJtilca •as m edlid.as de prev€nçã!o € tde •re.J}ressã-o; em ambos 
os casos 1p.r.eva!lece a 1"e.4t'71icçãio qUJaauto ás pessoas, - -de só 1JOde~t·e.n ser 1J•·esos mn 
Jogar não dest>iínad.o aos ~1êos cte cr1Jmes commvuns, e deste.•rados. pao·a o1~tros pontos 
do terriforio nacional . P<lr esta;r a restricção collocada e mal no oparagrapho 2• 
do c1b. -art. 82, se não ·deve -condl'lrlr tq,u-e a €lia se circumscreve toda a acção do 
Ex-ectbt:ávo, !POrAue do conrtJrariú sei'ia 'forçoso chegar ao a;bsurdo - que o Con-
gresso n•elnthu.m l·imi't€ -ccmséitu'cional encontra IDo to•car..te a €SSe :a•ssump-to, dato lê, 
no :e.mí!)re.go das med~d-as -de .repreissão qnanto ás pessoas. 

Demais,, a mossa •Constituição oinspirou--se, 'neste ·IPal'ticular, na \Cons-tituição 
A!l'gent ina, que na 1• :Barte, sob o titulo - "''D.ea!ao·ações, Direitos e> G-ara'lhtias·», 
tra.ta, ent-re -ou.t ras -mrote-r&as ldle 101·dem ge·ra!, do conceito e ·da compi•eh·etntsãJo do 
estado de sitio. «Em cats'o d -e commoção interior, - 'lê-s e no art. 23, - ou de 
ata'<rue exterior qu-e oponha em- p erigo o exercicio d·eJsta ·Cons~tuição e das au.tor-i-
drudes p-Gr clla creadas, ISe declara11ã. em -estrodo de s4tio a provincia ou t err.itorio, 
no q·urul se dê a ·perturblllção -da ordem, ficando cthi st/i8'pewstas a.s. garantict:s consti-
t1teionaes . .Po1·é.n. c!1m1a.11Pe e.'l'IJa 87/JS1J(}nsã.o •não •po-derã. o P-r.esid-ente da Republ-ica 
condemnar ,po:r si :nem IB:PtP-ll:car :pen8JS. Seu p·odJ61· se !wwita•·á, e1n ta! oaso, a •·es-
1Jei1Jo das :PESSOAS, e1n p1"emàelt-<as ou ~cLansfe."i~--as ~!e tmn ponto p(lii'Ct ot~t•·o 'ela 
N>ar}ão, se ellas :não p-r-efer.J.rem sa>hi.r do terriotor•io •argenit~no.>l 

Como é rrnaniofeSit.QI, ·esta ·dis-posição referese t anto ao ~'itio decr-etado •pelo 
Cong.r.esso .Ntacioni!Jl (a-rt. 2'6) , como ao deor-etad'o velo [1?-od.er .Ex~cutivo (art. 8·6 
n . . 19), ·em>bom neste ultirrno artigo se repita -qu-e o Presidenite exercerá essa :f\acul-
dade com as limitações tp·r es>or-Lptas IDo -art. ,2.3. 

>O !JM'Ojeoto da Comm1i&São do •Governo [p.!lov-isol•io copiou q.uaosii que littCTal-
ment-e o art. 23 -da 'Constituiçã_o ,Ar.genti-na, ' .reproduzindo -até a prohibição .im· 
pQSta ao Presid·emte de condlemlloa1· por si e a!pi)Jo!ic(lll· 1J'e1~as, p.r.o'h>~biçã'o que, ·por 
desnecess·aria lfoi su,ppri.rnlida não só no-s prodectos d·o Governo •P•rovisor io de 22 
ele Junho e 23 d€ Outubro de 189·0, como no art. 80· da n 05Sia Constituição . 

A -cc:mju'lli2Ção - l«jJOD'é111», que t-em oC.aracter ··estr·iot1hi·o •no texto argentino, 
poi·s 1no>àera -a eX'p·rcssão ·gentL - <<fica11do OJhi smwe~ns.c:M as [!ara•~t-ias c'On.stitt~r 

c·ionaes>l, estoã. collooa.da sem precisão ruo te.."(Jto ·br-BJSileiro, só se lhe podendo dar 
q·ua.ndo mui-to, Se'Il·tido cor.re&pond•ente ao v·ar o dos !cotinos. 

Nas Dispostições Ge.·aes a nossa <Constituição prescreve •que «se pod·erã. de-
cla:r.ar em ·estatdo -d'e sitio qua1quel' .p-a.rte do territocio Id-a !União, st/lSJJetu~encVo-s e 

cbllli as garanti.cts co,~titwcic:ma:es por t€mpo d•eterminado, quamdo a segurança da 
Repub!ic-a, o exligir, em -ca.-<;o de agcgr-essão estr.a.ngeira ou commoção intestima 
(rort. 34 n. 21). Attrilbuição priv-ativa -do Con-gr€sso (cit. art. ·3·4 n. 21), a <1 ecla· 
ração do esta<do de ' itio c ompete :ao Executi-vo. não estando -aqueJie reunido (a·r-
-tig-o ,go par-a-g-r-apho 1• e 48 •n . l t5); e ·o Executiv-o o -ex orce em s1w plenitnde, 
q-uer com rel-açã-o ás pessoa:8, quer COIUl rel•ação ã.s cot~EJ«·.•, dete r.minando o 'tempo 
Que tl•he opa.recer neoessario paTa restrobelec:er oa O'l·dem. 

A l'lfftoacia do -estado de sitio·, que é uma .a;rma palitica de legibima defesa 
do fP:oder :Pu•J:jJ1co, ficari-a mu-ito •l•eduzid.a ~e devido ã. ór-currnstan>Cii.a ele não estar 
reuni<d'o o tCongre•so, essa · pTovi-dten-cia extra·or<11>na•ria e mecessa.ria para ass·e-
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gumr o exer·oiclo da C<>nstituição e a paz da Repu•blica s e limitasse ã.s m.edidas 
de Tepressã<> com relaç.ão ã.s pessa.as .• 

•Sendo a SW$1JJ'ensão dAas grvrant'iaJS cotwttt'UJciot~aes a p ro"vi·dencia julgada rupta 
para •o Govern<> poder d ebeHar Q mal que !dá causa a -eSSa mesma suspensão, não 
se compr.e'b;mde que sem.e1hamwe :pro-v lidemcia contenlha rrn.:mor n<Ume•ro· de remedlos 
ou. d·e meios de ' acçã!o,' op<rejtocliú:Ja;n;do a sua et!·W.acia, .só p or<que no momento da 
ag[lfressão eS>t·nwn.geiro ou 1da 001711A!~oção ~testin~a, o C0111g;resso não ose acha >re-
unido . 

. 1;§3 IIlled•M-as de JP!'flv.ençã<> e àe ~·e1>re.ssão deven1 ser promptaJS<, "Completcts e 
energicas, que assim o exige a .gr.avidade do mal, perturl:iad·or da vida co·nsütu-
cional da !Re,publ'ioa. 

Ilmll'l'OCedente tambem é a arguição d·e in•com~stitu.c1onalida.de da pro•rogação 
d'o estado de sitio- ~létn riJo dtio, da ab~nt'l'lmt do ICiongresso. S'o•bre ser , como a a;nte-
cedente, mareria p.o.U!twa, .ao poder <liiso·recionwrio éLo L eg.is!l.ativo e d o Exeou!Ji,vo, 
e por isso aàheia á compete!llcia <lo Ju.diciario, a d<l'term'i!nação .do t empo que deve 
dhrar a suspensão das garantias constitucionaes é att-r~buição da autoriéLade que 
deoreta 'O siti·o. ;Só .alia póde calcular o es,paÇo de ltemt~o nec1essani.a pat•a do -
min·ar a •or:i.se. QuaJndo o ·acto •emana 'do :Executi-vo, ao ICo.ng,resso é licito stts-
pr::nclel-o log<> .em sua <pr1meira reumião, como é ex!)Tesso .no citad·o ~rttg~o 34, m. 21, 
da Com>titUJi.ção. 

Nerrn se 'littSPetl!àe s·enão aqui.U'O 1que ex·iste effeat.i'l:if-tmente, qWe está em acç,ão. 
A ma·nifestaçã'O d'D pensa1'!1Jento :pela imprensa, U11>1·e de c~t.Swna (•Con.stitui-

ção, a·rt . 712 paragra.pho 12) , ·é uma >d•as •g-M·amtias qu e .se suspenderi1 ·com o estado 
ode sitio, não só ·em nosso l)aiz, co•mo em tod'O,s que prescrevem esta meldida de 
srul•vação pulbllica . (!Rluy Barbosa, O.s .AJotos inlco!1'L8tVt>ulcw•haes~ 1Jags. 188 a Hl4) . 

Abstrahindo -das :considera-ções que ificam ,fe itas, ha a ·~Mectar antes d'e tudo 
que o impett~ante nenhuma coa.cção so'Df·re em sua Ube<rlZaàe pessoal. N:Lnguem lhe 
tolhe o >direito de loCom"Over-s{l olivremente e de Levar ·aos orgams de publicidade· 
as notas dos seus di·scu•·sos ;parlamentares. 

Se exis·tisse ·coac.ção HJegal só se podet'1am quaixar os dh·ectores dessec; 
ongams. 

A pu1blicação dos discul'SOS tem sido ·feita no D •i<tP'fo. •elo <Cong?iesso, sem c1e-
pendencia de oens~·.a. 

Entretanto, se o tEg>regio 'Tribunaú enten•der, .não obstante o que lf.ica exposto, 
que deve a.~segurar -ao i·mpetr-ante 'O dir<lito <lie faZier pu'biltcar 'liv<r€mente os seus 
discu,rsos em .q-uaes<quer jornaes, só se poderia .escudar para esse fim, no art. 19 
da ·Constituição da Republica , jáma1s mo invocado art. 80 para.g.rrupho 2°. 

10 .Sa . M!NDSTRO PEDRO lLESSA - !Va·e r esum;i.r o seu voto. 
IHa uma {jUe&tão ~Jrel.imina.r, que já foi li.geiramente tratada pelo Tribunal. 

Trata-se de um caso ·de coa{)ção ou a;mea,ça àe coa.cção •á llberda.de tnd:iv1dual do 
impetrante e <los ôornalist-as, aos quaes t em sido· pr.ohfbic1a a publicação de dis-
cursos promunciados mo Senado da 'Repu'bUca. 'E, como se.m1)<r.Él que o Tri'bunal 
pela .leitm·a de quaeS'quer wu.tos, tem conhecimento de que aLgumn soff\r.e uma 
coacção, pó'dc, até ex- d.Af~cdo, conceder uma ·or-dem d·e <ihrtbea-s-co?'1J1M, s·. Ex., 
d<!sd·e já d eclara que -d'á a ordem, não só a.o impetraJIIte, como aos j ot'J1aúistas. 

'Trata-se de um 1caso incontestavelmente de coacção: se os jornadistas pu-
'bn.icassem 'OS discu r.sos, seTia.m l)resos, ·como já o lfo,r= 'algwns por outras pu-
blicações. IPur com-seguinte, póde se ter cert eza de .q•ue, .se não d'ôr co,nc.edido 
luabeas-co<rpuk,~ os jorna:liÍ!s1as que pu·blic.arem ·os discu·rsos serão coa·gid,a.s em sua 
Jiberdad.e indi'viãual. 

S. 'Ex., <por conseguinte, não salbe da sua doutrina, quando concede habeas-
oo?'1YUS nesta casa . 

Depois de dado o .seu v·oto nesta qu€stão prelhni:nar, S. Ex . quasi que estava 
isento do d'ever de justM'icar seu voto nas outras -ques tões constit·~cionaes, por-
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que o voto d_a,do quando .ruqtii se di&cutiu o habeas-oo4"QJU.S do [)r. L eonidas Rezen-
de · é de tal natureza· que o obri,ga, pela Jogica juridic-a, a conceder, •li esta hypo-
tbese, o l>c•b.ea.s-~;orptcs . 

[)_e, .. e djzer qu.e, depoi.s de prOiferLdo !llquel·1e voto .co-ntinuou .a es tudar a 
mater}a e cada vez ficou mais PToifunda e radicrulment~ convencido de que está 
co.m a boa d-outrina. 

Não foi ·tão l()Thge como a ·Côrte .8-up.rema da America do IN•orte, no liuu-
.garrnento d·e qu-e ofalJ.ou por occasião .de emittir aquelle v ato . 

L eu e •releu com o m!llior -c-uidrudo o Jivtro que ·lhe emprestou o Sr. Mvnistro 
Amruro !Caval•c.anti, tO!Illou nota d e cada Ur!ba das paginas que lhe i•nteressavam, 
c .poude verilica·r per.J.Ieitamente 1que as citações feitas e1:am de uma exa;ctidão 
iD'discutilllel . 

1Com effetto, naqueMe caso, o que .se deu lfo.i o seguinte : \houve :um ped ido de 
lbwbeas-oorpus em favo~ de um 1ndividuo preso no Estado de Indiana, não a:ttin-
gtdo 'Pela guerra de s•eocessão; •a ,guerl'a •apenas se d•a.Vla nos Estados visinhos. 

O Coo•g;ress<> 'Nürte ~ericano votou 1.1ma .lei, ·em ·3 de Março de 18-63 , au-
tortsamd-o o Presidente da R:epllJbU•ica a suspender <> hu.beas-.c;o,·p-us pos Estad{)s 
Unid{)s . As ciroumstancias do m{)ment<> exigiam essa lei. 

iVeio a lei. · 
O •Pr-esid•ent e da RepulbHca, por el'la autorisado, decretou •a suspensão do 

habeas-oo!-pus em Wdo <> ternitorio da Uniã,o . Que fez a Côrte S'u.prema no caso 
Mtlligan? 

-Não quer tomar temp<> COJID cit!IJÇões inuteis e pede licença para lêr só-
mente uma pa~·te ·pequena da decisão .(lê) . 

IDe mod<> •que se vertfi.ca ter a Côrte declarado ·un·animemente que o Con-
gresso não podiá suspender <> habeas-corpus, medida correspondente a{) decretar 
o estado ·de sitio, -nos Ju.gares onde nen!TUma guerra haVlia . 

Por conseguinte •a ICôrte :u•na.nimemente 111egava ao /Congresso o direlt<> ·de 
suspende~ o hCI!beas-c:orpus, fóra dos ter·m{)s da Coo•s tituição. 

\Sab outr-o ponto de vista é que se ·dividi:u ·a ICôrte em uma votaçã<> ele 
ci-nco membl'os c<>n•bra quat·ro . 

IIJá, pois, ha:Vlia unna .Jei, votada pelo Congoresso, aJUitorisamdo o !Presidente 
d·a Repubdica a· oospen<ler o habeas-.oorpus e a Côrte Suprema declarou que a 
.suspensão de .ha,beas-corp1<8 nãd pudia ser dec-retada 'Pelo !Co'llgresso nos lu.ga-
res <>nde 'llão h avia gu.erra. 

A·qul, na hy•pobbese de que se trata, a C<>nstituiçã{) di'Z q'lloe o estado de 
si tio .não pôde ser <decrctad'o senão qurun·do ha a.ggressão estran-geira o-u grave 
commoção intestina. 

Ante os factos que se passam quotidianamente n es ta cidade, uma conclusão 
fatal se impõe : o esta;d{) de sitio actual não p<>dia ser deoretado, porque é sa-
bido de tod<> mundo que o IPaiz 'llão está empenhado ·em nenhum-a guerra es-
trangeit'a e tod<>s estã<> vendo que no •BraJzil não existe commoção dntestina . 

Como mu•ilro bem ·disse o· •Senador Ruy IBaDbosa, a commoção intestina, ou 
imminente , ·perigo que conre a pabr.ia, deve s er a;lguma ,c ousa •q ue, pela sua g ra-
vidad•e, sej.a com[lal•avel ·á g.uerra inteNwJ.JCional. 

tA. Cons1'i:tuição autorisou a decr.etaçã!o d<> sitio sómente 11-as <luas bypotheses 
- guerra estrang.eira e commoção· intestina. 

·E' .irnadmissivd que o p .resid•ente da •RlePtrb.Jica d•ecrete o estado ·de sitio por 
motiv-<> de .uma conspiração sujeita ao Codigo :Penad, por um onime CO'Dlmrum 
desses -que estão capitulaJdos mis leis penaes, e .que devem ser punidos d;:, ac-
<:ôrd.o com os mei-os comm·uns de ·repressão, vo11q•u.e só o pôde quand·o a patria 
correr i•mmine.nte perigo d'e ,guerra ou com moção tntestina. 

!Ora, não se dando n enhuma destas thypotbeses, ·não 'Pôde o Ju·iz, que t em 
de appli~ar a lei, não d·eve dizer: m antenho a 'liberdade •individual, do·u hUbec~-
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corptM, PO•r que o .decreto de sitio ê contrario á •Con-stituição, e, conseguintemen te, 
n uilo? i'arece-l·he que s1m. 

J •u1ga que o T>l,ilbUJJal ~amJbem o pôde fa:rer, .flrml!ldo na autorid:au.e da !Côrte 
·Suprema da Arrneri-ca do Norte. 

ID!r-se~ha - não são muitos o.s .prrecee1entes ali. Não s·ão·, por•qu·e ali tam-
bem é muito raro o· .es.tad.o. de si·tio. 

lEis -o >fundatrnen.to <d•o .seu voto ; lê o q·ue deu no .caso do rhwbeas-10orpus Leo-
n.idas Rezende . /Concede a ord€111. 

iSUJbm~tHda a votos a prelim inR>l' propos ta pelo .Sr. Mimrístro Muniz ·Barre to, 
P·rocurador >GeTal da 'R epuhlica, o .Sr. 1Plres1-clente procJa1ma o seguinte resu'itado · 
contra os voto.s d'O.S .Srs . . Mtnisttos God-orfrBdo •Cunha, PedTo IM:tbleUi e Ooel•ho ~ 
Owmpos, .ná!q ·foi acceita a pne·Hminar - ·de •não se conhecer dO pedido. 

0 SR . MINISTRO ISEBIAIST.(Ã.O DE ~ACERDA _ .. l-embra O que O T>rilbunal já decJ-
diu ·ácerca das hnllnunid aJde s ·dOS repr-esen tJan·tes d·a nação ·na <v igencia do estado 
de s itio, as qua.e.s não s ã o attirngi•das p or esta medWa ext'J.'aorld:Lnaria e d•e ex.ce-
pção, Por Isso que con.stitU€111 priv.tleg.to concedid·o aos Sem·a:d·ores ou Deputados 
federaes, em ra •zão da .funoção .q•ue pnechsam d·esempe'nhar, eom indepenu·encia, 
em o nosso rr-egimen· .pol<itico. 

As .garantias •susp.ens·as pelo ·estado de o;Jtio, são a1gumas da.s 'qu·e se :ref.C~rem 

aos pwr'l!-cu-tares, e está!o eompi,ebend.Mas na .}ei fundamental da <Riepul)lioa, no 
titulo da decl-aração de direitos . Das immunidades ode •que ,goq;am os membros 
do 1Cong.resso Nacionrul r·es·ulta, como oorollario, o od•ireito 'd.e lev ar ao· eon beci-
mento da. Na çã.c;>, po-r e1les r epres;mtada, os aJC<tos ·e m1ações l)r-oferl:dos no exer-
cício d'o mand·ato Jeg,if;Jativo. 

Adm•ittimd•o-se .que :n>O do•m.i·nlo da sus·pensão d·e wa-ra,n-tias constitucionaes, a 
l~•oond·ade de impr.ensa .fique sujeita a rcstrlcções peJ.a ·censura, esta nlLo póde 
ccm1;pl'e'hender os votos •e dhscursos dos deputados .ou sep.adore.s fed•e.raes.. T>aes 
votos e dls-c·wrsos voo·em e devem ser publicados, como o são ós actos do :Poder 
Executivo e as d eeisões uo !P oder Judic ia rio . 

·'.; ta :'i ou !" dna assenta em princípios q.ue ,govBrnam ·ws nossas instituições 
pol.iti·CWS. 'Os tres poderes - L egislati•vo, Executiv·o e J •ud>iciario - Tepr.esen-
tam, dentro das respecbi.vas orboitas, a sobei'an.ia. nacional, e f'I.IJilJC·cionam, com 
a precisa >nd,ependenci!a., •no .. perio•do do sit•iO•, pOJ'que este m·iLb •estabel-ece QUU in-
t eneg:no constituci-onal, não con~ér·e ao .goveJ'no a d.tcta'(]ura, a p·reponc1e!rrun cia 
sohre os ou-tr.os ra·mos do pod·er pu:b1ico . 

. Em 'VJs·ta d·esta·s considerações, dâ o seu voto f.avoravel á ·.concessão da or-
dem i mpetrada. 

O . SR. MINISTRO PEDRO iMIBIEJLLI - IPreHminar.mente, não tomou conheci-
m ento ·d•o recur-,so, por.que a e.s.peeie não comporta o recunso ·extraol'dinario do ha" 
beas-Gorpus, adstricto a ·ass-egurar •a •lirberdadB i'll divi>d·ual, co·nofoTme tem seompre 
entendido. Vencido., entretanto, na preli-minar, concede ·a o.rd.em impetrada, mas 
tã<> sómente paTa ·que se d·ecàare que iila censura da imprensa que ju.J·ga consti:tu-
donal, 11a ~r,j,gencia do estado d·e sitio, não se .oom.prehen.de a dos actos emanados 
od o Congre~so L eg.iS1ativo e dos ·dlscu.rsos proferidos p eros s enador·es e d eputados, 
•no r ecinto das r especth,.as ·camar.as . 

A censura, na espeoié, impo·rtar·la em g.rave emlba•r.aço do livr·e exercício de 
um elos orgã.os do apparelho -go·vennamenta l € .num.a .r.estric.ção ao exerci·Cio do 
mandato legislativo .r·epellida, a1ilâ.s, .catego-ri·c·amente., em termos .precis os e 
-clruros, pelo art. 19 da C'Omrti1:uirção da R epulbHea. 

>O ·estado •de s·itio, a intel'dicçã'() temporaria de certas ·garantia& ind ivf:llltlaes. 
r1sa excJ·usivamente assegura,r, com ~fificaC!ia e com medidas promptas e eJCtraor -
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dina•ria.s, o livre funooion·amento d·os o~g-ão s do apparel.ho governamental, legttl-
mamell1t€ C(}ns-titu·tdos, amea<;ados ·de 'imminente perigo em seu exer<:ic io por uma 
·commoção jntenn.a, como na {!Specie. 

•Neste ponto de vis·ta con·stitu.oional, ·as medidas tomadas durante o estado de 
sitio, no intuHo de Í'llllped•ir ou •reprimk a commo<;ão Lnterna, não podem ser ·res-
trictivas ~J.as pr.erogat!·vll!s dos poderes .políticos constituciona:es (.art. 15 da Consti-
tuição da RepubHca ) € onem attingior a privilegi as, que, em virtude ela funcção, são 
conferid08 ·a cada um dos sem:~ orgãos, popq·u.e do contrario, o esta·do de sitio não 
cor.l'esponder.üt aos seus üns. Seria antes um f.actor de e mbaraço do funcciona-
mento dos poderes >eon&tituci.onaes, que um meio extraordinario de lhes assegurar 
a Integl'iodad-e. 

!Assim, concede a ord•em pedM·n. 

IÜ SR. MINISTRO GODOFREDO 'CUNHA - Não t(}mOU conhecimento p-relimi.nar-
m•ente do presente pedido de •ha,b.ea,s· cOrpus, por entender que ·esse não é o reme-
·dio haJbi·l 1 para. co·rrigt·r ou reparar o mal de q.ue se q'lleix;a .0 impetrante. · o pre-
cPito elo a.rt. 712, pa.rag·raTJho 22 da ·Constituição, del"e ser interpretado em termos. 
e não com a generalidade que a maio lia ·lhe empresta. E' essa a opinião ele Luclo 
de .Mendonça, tConselheiro ·La.fayette, Hwed, Kent, Ros.~i. 'B1aclkstone e outro". os 
quaes provam que .o hwbeas-corpus é destinado tiio •6m•ente a P'roteger a J.i·b~r

da;d:e pesso·a.l, isto >é, o ;pod·er de lf•l'alThCa •locomoção; pm·.~onct! U.bm•ty· ·is the 1JOWIW 

of wnrestr.aineà 1ocomotiion. Esse M'ti.g.o, ·pela. expressão indiviclttoo, circumscreve a 
disposição 'é. pessôa p'hyslca. Na hypothese, por ex·emplo, do art. 80, prunagra.pho 2• 
da ·lei flundamental, só as pessoas pbysi:cas podem se r presas e desterrada. e n ão 
as mo.ra.es, por nã,o serem suscepHvels d·e prl.são ou d€ster.ro. O impetrant-e e pa-
cien te não estê. coagido em sua <liberdade, nem ameaçado de constrangimento ille-
ga.l ·com relação ·é. sua pessoa. Par a ·con.segluiot· a puiblicação de s eus discursos pa r-
lam E>nta.res em tod·os os j011'naes desta cid'ade, discursos jê. rpuhlicaclos no o·rgam 
o1ificla.l do Congresso Nacional, o habeas-co•-ptbs é, a seu vêr, meio ·in teiramente 
!'nidoneo. 

oD e meritis, nega o -habeas··c01-p1bS, por entender que na vigencia do estad o de 
sitio, o 'Poder Executivo póde pr ender e dester·rar tanto deput-ados como "ena-
cto·res, des<le q•ue .pert'\Wbem a o·rdem pu'l:>Jltca, po\s , o art. 80, parl't>grn,pno 2° da 
Constituição, rrão exdu1·u da prisão e detenção as pessoas que têm ma•ndato Ie;gis-
lativo. Não •creou um·a isenção, uma immunidad·e, um vri·vilegio, que s·er.ia odioso, 
para •uma. deter.mlna.da c-l·asse, .para ·os mem•bros do <Congresso Nacional. O Poder 
!Legislativo li é. •recanheceu que o .sitio suspende as .i mmun.id'!l!des :parlaunentares . O 
S·upr<:>mo Tri'buna.J n·ão tem absolutamente competencia para crea r 'lllna restricção, 
que n1Lo está e:x.pressa na CO'Ilstituição. 

iNos :Est~d·os !Unidos da Aomerica do Norte os m elll'boros do IP.ocl er Legislat .. vo 
n ão têm abso·luta immunoildade, pois podem ser p·resos por traição, f·elonlta ou per-
t'Ull'bação ·da .or·dem pUJblica (.Const. A11ler., art . 1• parru~apho lVI, n. 1). Aq·u·i 
tam.be.m, pela Constituição, ·OS deputados e s·enad'ores pod€m i.gua·Iomente ser TJ·re-
sos n1os tem.pos nQJrmaes no caso de Dlagranoia e m .crime ina.fiançavel (IConst . , 
art. 20). 

ISe um .senador ou deputado a;ban.dona a trtbunoa d.o Parlamento para prégrur a 
·l·evol.ta ou a revolução, equipara -s e, 1nivela-cse a qualquer cidadão, despe-se volun -
tariamente ode .suas immunida:des, que ISOO inherentes 'á f.uncçã,o. Não se comp•re-
·hende que os ·que assim p·roced·am sejam jui~es em oa'llsa propria, juizes e pamtes 
ao mesmo tempo. 'Sa!u.s poplb!is stt,p?'IJ.'ma !ex est. 

ü estado de sitio, medida d·e salv·ação pu,bHca, seria completamente inutil, se 
permtttiase aos meml[)ros dó Jegislll;tivo as i.mmunidades de sub•verter a ordem 
publica. 
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tO C~gresso Nacional ê o 'llnico ju•ilz d·a declaração ou decreta:ção do sitio 
p elo Governo Federal. •O Poder Judicirurio não póde intervir nas .funcções gover-
mrumentaes ou politi-cas do Presidente da Repwblica . . 8'6 ao legiS!lativo compete a.p-
provar ou suspender o sitio declara(! o p elo Poder Bxecutiv·o. •«•A attribuição de 
a.pprovar a decl·aração do estado de sitio, disse João IBa.rbal•ho, na sessão do Se-
nallo d•e 1• de J un·ho de 1895, ãnodoepend.e da 3JPpr ov.ação dos a.ctos :d•o Gov.erno, e 
rtem PO•t' ·es'copo ve11ilf1ca.r as condições cons t itu ciona€>8 para a decretação do es-
tado de sitio se ten•ham •rea lmente dado, ou, por -ou.tra, se houve r-ealmente mo-
tivo para se.r decret3!d·o o sitio opelo Poder Kxecutivo, mas, não visa o exame e 
ap reciação dos •a·ctos p•raticrud<es pelas •au toi·id,ades d.ur·wnte o sitio». •Salvas as <res-
tri<Jções quanto ás pessoas, nada ·inil-übe o Governo de suspender outll·as gaJrantias, 
como a da liberd•ade de imprensa. Tanto o Legislativo como o Executivo poéhem 
suspcndel-a. O poder e":x:e1Jciona•l do IGo·v-erno, .em m.arteria ·de íntew<enção, como 
em materia de estado de sitio, ex·erci·do sO'b o exame ·iommediato d·o !Poder Leg.iSJla-
tivo, escapa á intromissão judl<:>ial. O Governo nestes casos ~·epresenta o lP81Iila-
me nto. ·A su•bstituição con.d ,cion•al do s eg.um'lo p elo primeiro· ·resUJlrta da necessi-
dad·e de assegurar 1n·omptanm~n1e a defesa interior -ou a or.dem material doa nação. 

Trata.nd-o-s·e, por conseguiinte, de acto politico ou govercr:tamental do Exe-
cutivo, do qual oé unico ~utz o L eg.i&lativ-o, não toma co;nhecimento do pedi<lo, 
m•as, ol>t11gado a 'J)ranuncia,t'-se c~e tnerit·is, •pelo- voto da maiorda, n•ega o lua,bea-s-
oo?·p~•s. 

10 .SR. MINISTRO ANDRÉ .CAVALCANTI - P.reliJminwmnemte P:ropõe que se pe-
Çaom inlfo·rmações; . e o '.Pri'buna l, entretanto; entender que ellas· são desnecessa-
t'ias dará o seu voto de meri·t ·is, con<:eden(!o a ordem i m:petrruda, pelos mesmos 
fuonda.m•entos :pocr- que j•á tem concedido a varias •deputados que têm vind•o a este 
Tribunal p edir .que lh es sejam .ga·rantiod'as as d.rrHnum-id•rudes pat'l·amental'es·. 

10 SR. ·CANUTO S'AILI.lVA - AC>ceitamdo, como aceita o d'u'llld·amento do ovoto 
do S·r. Ministro Sebastião de Lacerda, já adaptado por autros j u&zes q•ue o pre-
~ecl e·rC?tn em vo·to, e assim, smn neceESi1d·ade ~a ~e :man~fest~ar....,se sob.re outro,s moti-
vos d-o voto do St·. IMin.tstro relator, \110-la pela concessão do lwzllreas-vo~'PUS im.Pe-
tra-do. Com aquelle Sr . Mtnistro - pensa <JU e a medida •SOl·icitada está tmplicita-
mente 1nc.Luida .no a·r t . 10 da tConstitu·i·ção F edoem.l - «os <leputa'd-os e s-enadores 
sã-o inv.iolaveis :por suas opiniões, pal!cqv.ra.s e votos :no •eX'endcio do mand·ato» . 
São a;s immunidades parlamentares q\!e não se .suspen(!em no estado d'C sitio, 
confa<nme já -tem dectdtdo o S-u·premo 'Tri'bunal. 

E .a .isto s e limitar-ia, - se no correr da disc•uss ão mão t iv·essem s•u,rg~do o•ut t'as 
questões sOil>re as quae.s tem o 'Tribl}-nal de se pronuncia·r. 

IPwrece a ,S. Ex. des·necessa.ria e tar.dia a proposta de ped·ido de informações 
ao IPod.er Exeoutivo ; o facto em que o im:petramte assen ta o ped.Ld·o é de notorie-
dade p.u•bli.c·n e ninguem o <lO!ltestou; os J·u~es do TúbUIIlal em maio·ri.a õá mani-
festaram voto sobre o merito do habeUJS~aorpu.s desneeilSsarta e tandia é, pois, 
essa proposta ap•resenta.d.a, e , por isso, vota cOilltr·a .e1Ja. 

tNão •lhe va•rece, tamlbem, q•ue o 'T.r.iJbumal deva eonoceder ex-oiflf'icio l~a,bea-s-

0orp~•s aos IDirectores, Redactores, .e mais p essoal das 1jor.naes, que quizessem pu-
blicar os dis<Jursos do .Sr . Senador impetrante e dos demais Srs. S enadores e 
D'eputa;clos. A gar=>tia contra a iHegrul •C08Jcção, q:ue o l~ab ellLs-!Corp~~s a estes co.n-
·cede, com.pre-hende, sem od:uv·id>a, á;quelles; si os -discursos <los •Sr<>. membros do 
Co·ngresso /Nacional podem ser pubiJ.tcado,5 no dornal tq•ue o queira lfazer, nenhuma 
viol~mcia pôde ser feitla. '!I!O corpo de lfu,nc'CJ.o.nario.s .ao j or.na.·l, .a J1ão ser por um 
arblttio i'!lj ustificavel e •crim·inoso. Ser:ia isso o onão C'U•mpnimento do habel<JS-
oo-rpus impetr·!l!do ·e tj·á can<Jed.ido '])elos votos é} os Juizes que o precedera m. 

Eis em hy'J)othes <· o s eu •voto sobre as tr·es qu-estões so·bre que tem de pro- , 
numcia·r:se . .Concede o lw .beas'-'.c o71J1ts, mos termos do pedi elo. 
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Tom!lldoo os ·votos, o .Sr. Presidente proclama a segu;!n te decisão : Foi conce-

dida a ordem impetrada ·contna o voto do .Sr: Ministro Godaf,redo Cunoha. 
Ianpedido .o Sr ·MiniStro Amaro !Cavalcanti . 

AICOORIDÃ'O 

As innmt~~>111~Cbctcbes P(!J)'Lamen-ta.?·es est·abelectic/.a.s mo .aa't. 19 da OonJS<tit?tição da Repu-
bluoa, assegu?jann ao smwiCo?' eLa !Rf11JWb<~ioa pub.li·oar os se~l.l'l diS'Ot/1/'sos p?·ofe-
?'idos no pm'latme?~to pel.cD 'imllpo'lmOO, onde, q1wncLo ,e como 1Jhe ~O?UV·im· . 
• N. 3. 5.36 ( •) !Vistos, .expostos e dis·cutidos os •pres'entes a utos de petição el e 

habea.y-cm·p1{)8, em que é impetram te e pa<liente o cidadão sen.ador Rl\l.Y IB:vnbos·a; 
AJJ.ega o Lmpebr,ante: que funoodo po art. 72, § 212, da Constituição da Repu-

·b'li-ca, vem 1m:petrar •a ,garamtia d-o ·habeaslco?·pus rufim ele poder exercer um do.; 
direitos essen.ciaes e desem!J)em'har u.m dos p.rincipaes deveres que tlhe tocam po r 
lforça de seu car·go de senador da iRepulblica; 

Que tendo pronl\lnoia.do ·na sessão de 4 do .c<J,J.·rente, no SenaJdo, um discurso de 
protesto cont·ra o acto do Go.verno da •Un iã-o que, in:fringiJndo preceitos constitu-
cianaes, pro.rogou por seis mezoo o estado de sitio, decretando assim essa medida 
por toda a sessão amma do Con.gresso •L egLs'l:vtivo, ·fonneceu uma có.pia dactylo-
g!'liph1oa da oração que a.caJbaJva de proferir ao ImjJOJrcial, folha que se estampa 
nesta cid!llclie, pana ·ser dado a puhlico '!lesse jornal e a outros que della solicitas-
sem provas -imp;ressas ; mas, o 1° de1e.gado au·xiliar da policia d.esta cidoo·e, em 
nome de seu ehefe, Dr. Francis·co Valladares, decl·arou a-o Sr. Eduardo Macedo 
Soares, •redacto.r d'<O !m.tpar'cia!, que essa a-utorida de prooh'ibe a pubhoação dos 
deb!lltes do Congresso .Na-cional, que ·corudemna á c'lausura, ou ·reduz aos limites 
mesq·ul:nhos da .pubJ.ici·dll!de o1iücial, tnaccessi-ve.L ao povo, attentjl. cantra os dtrei-
tos não só do Poder !Legis·lativo, mas tambem de cada um de seus membros, depu-
tados ou senaJdores . 

E, co.nsi•derando que o esta;do de sitio, nos termos em que está instituído no 
nrt. 80 d.a OonstHuição da R epublicn, com os seus limites traçados no § 2°, 
ns·. 1 e 2 do mesmo a•rtigo, não póde a.ttintgir a pessoa do senrudo,r d·a Repu-bHca, 
que, ex-vi do art. 19 da mesana Canst1tnxição; é inwolavel por suas opin·iões, pa-
lavra's e voto, no ·exercício do _mrundato, sem ruttentar oon·t•ra o precerto conslitu-
<ional do art . l.J5, que declara l«hrurmonicos e independentes entre s i, .como ongãos 
da SOibe!'run.i'a nacio·nal, o :Poder (Legislativo e Execurtivoo e o Judiciario» : 

IConsi.deram.do qU·e ·o sen!lld.or, como ·repr,esen·taonte da sobera111ia nacional, es·tá 
n'<l. sua qua1-idooe Isento da a,cção do ·Poder Exeourtivo, embora o estado de sitio, 
~ob pena de admittir-se uma restricção, Ulllla tfiscali,a,ção, uma ascendencia deste 
poder c001tra c outro, ·com mani.testo srucrhficio do .pr·eceito i.m·perativo do citado 
a.rt. 1>5, que i•nstituiu tres po·àeres politicos, independentes e harmonicos entre 
si, o que é de . rui ta sa;bedoria e previdencia para o equilíbrio do regimen político d·a 
fedevação •bratl'i!eira ; 

tConsideramdo que o co11stran·gimento ou coa.cção de um .dep·uta;d-o ou senador 
no exercic1o de .seu mandato concedido pela sobera'ILia nrucinnal, prurtindo· de po-
der publico, &n<Cdrle evidentememte na hyopoilhese d-o .art. 7•2, § 122 da .ConstituiÇão 
da Republica, que manda conceder habeas-.CO!I'1J1{;8. «Sempre qu.e o dndividuo sof-
frer ou se .a,coha,r em immim.en-te peri•go ·de sOilli'rer oviolenoi·a ou a:buso de poden ; 

Considerando que o facto de que se .queixa o sena.dor impet;rante do presen.te 
habeas-ootrp'l.ts «de se •a·char priva;do de pub.J.ica.r os seus discursos na imp·rensa, 
fóra do Di.wrio Ojlfdloila·!», po, acto do chefe de POIIicia desta cid•a;de, jm'!lo.rta em 
m!lln ifesta restricção :rm, sua lbberdade ele rep'l·esenta•nte da Na·ção, porque o seu 
mandato deve ser cumprid·o em sessões publicas do parlamento ·(art. 18 d•a 
Constitu ição), ·em <discursos, pela 'J.)alavra fal.lada para •a Nação que elle repre-
senta; 

(*) iDo «•Dia rio IOfNcial», 
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:Coi!ls.idera•ndo q·ue neste •reg.funen PO•l•Lttco a •pul};)licid•rude des ·debates mo !P.ar-

Ja,men•to ·é da sua -essenc-ia, porque todos os poderes poàitucos sm,g-em da Naçãú 
no exercicio de sua so·bel'ania, e eHa, como comm.i~terrlte do mrund.ato, precisa 
sa•ber como. agerrn .se>us .r.epres-entantes; 

-Consodera-ndo fi;p.aJl-mente que a pu/blicação d-os dis.c;urs<as, r·es.tl,Lcta â, im•pren-
sa oHicial sob a fiscalilz.açãio do executivo, wnnuJJ.a a puob~iddade: 

.A-C.Oordão por ·estes :fundamentos .conceder a Ol'dem impetrada, paJra Q:Ue seja 
o im·petrrun1t e .senador !Ruy fBar·bos•a assegura;d:o no seu direito constitucional de 
pub.J•Lcal' os seus d·tscursos :pr<Jfet,idos no .Sena>do, ·p·ela imprensa, ond.e, como e 
qu-ando ·lhe co·nvoier. ' 

.Swpremo 'Ilr~bunal Fed•eral, 6 :d·e maio Ide 1914. - H. d:o E'81Jil'itl(Ã- Bam,to iP. 
- OUvm1·a. Ri'bei!ro, 1-e<lato.r. .....:.· M . 5Iwnt·bnho. - G'anwto tS'wmiV!a,. - Leoni 'Ra-
mos. - Sebastiào de La:cerda, . - Pedlro L essa. .;ffis-tando o.s jO•l'lllaJLi.stas 'que 
querem pubüoo.r o.s discursos do Corugmess-o, ameaçados U,e coacção ill!-egal â, sua 
libendade tndilvi<d'ulal, .o c-aso -evi<dentem•ente :é de h<tbe.as-cO'i'PIUS. - G . ·· Na.tal. -
Anwré C"ava,l:cia,'lôti . - J. L. tCo-e!ho e Oa.mpos, vencid-o lila prelim.iJn•ar. - 1Ped1·o 
Jl!foibie!U . IPr-el•iltninarm-ente não tomei conJ1eci<mento do recu-rso, po-rque a especie 
tnão .com·po-rta o r .ecurs<a -e:x;1)1'laord·Lnario do lbàbB.as· c.orpws, ,3Jdstricto a asseg·u:rwr 
a ditber•d·ade individual, cond'orme tenho s-empr-e emte:rudido . Venc~âo na pl'el-im·inar, 
conced-o a m'dem iun.petnada mas tão sómente para que se d·eclaJre -.que na cen-
sura da imprensa -que j1llg o -con&Ntuciona!l·, na .v<i-glencia d-o esta,do d·e sitio, não 
s e comprehende a dos acto,s -emanrudos do Congresso L eg•islativ.o e do.s discursaR 
pll·oferidos pelos .Senrud<a·res e D eputa,dos, no reci-nto das respectivas Oamaras. 

A ~nsura, l!l-á -especie, impO'rtaria em glrave embaraço do li-vre e.xerciclo de 
um d-os o-rgãos do rup:par-el'ho gover-na:mental e em :uma r-estricção il!O· e-xerc-i-cio do 
mandato legisiativo, i'ep·e]Jid!a aliás -categor1crumente, em t ermos p·recisos _ e cla·-
~·os, pelo m·t. 1·9 .da Oo:nstibuição da ·:Repu:b.J-ioa. 

ü estaldo d·e si:ti:o, a interd·icção tempor:~Lr~a de cert·as :gl!Jrantias indiv1duaes, 
VJLsa eXJclusivamente ass•eguQ·ar, com eff,~ol!Jc·ia e com :medidas pro:mp't;>.s e extra-
O.I'dLnarias, o Hvre fu-ncciomaunento dos o•r.gãio,s do appa_,reJ.ho go-venn•amental, !egi-
ti<mamente cons tituid·os, ame·açados d:e ·immiltl-enrte perigo em ,seu exerc-i·C·io po.r uma 
commoçãe interna, como na especiie. 

N€Ste :ponlbo de vista 'cO'!Jsti-tucdonal, a.s ~-edi!d!as toma,das durante o estado 
ae sHio, no Lntuito de imped•ia· ou r.epri<mir a •oommoção ·in·ter:na, <11•ão podem ser 
-restri!cti-vas -da,s pr-el'Qg>a,Uvas d·os .poderes pol-i-ticos constituc-ionrues (art. 15 da 
.Constitui-çãio ,da 1'\!ep•Uihliloa), -e nem wtt~ngir o p:rivil eg.i·o, qu·e, em v.it·tud-e da, flun.c-
ção sã:o connerjdo.s a cada um dos seus ·m~gãüs, P<O'''Q:Ue do contrari-o o estad-o de 
sHio não corrffiponde-rla aos seus f.ins. Seria antes um il)actor de· embaraço do 
funoc·iona:mento dos .Pod·er•es Constitucionaes, q-ue um meio extraond·Lnario de lhes 
assegura-r a i·ntagr.i<'!.ade. - G'o.doj1·edo Ct~ha, •v•e.n.ci-do. Nãio 1-om-ei conhec!Jment6 
do p-resente ,pedoido -d-e :hab~as-<eo.r!ln~s, por .entender que -este :não é o a·emedro 
haJbLl :pa1'a -conri.gür ou r -eparar o mai de qUJe se queixa o impetra-nte. O pt'eDeito 
do ~rt. 7t2, .para-gr.apho 2 2, -da 'Co-nstituição, deve se•r in.terp.retrudo ~m termos, e 
nã.o oom a ge:nera:Hd-rude que a mai-o·t'<ia l'he emp.r:esta. E' essa a opin•i'ão d·e Luci o 
de ::Mendonça, -consel:hei-ro 'Lruf.ay.ette, Hwrd, Kent, IRiossi, Blacll<,S't~ne e outt·o-s, os 
quaes p-r.ov•llim q·ue .o halb·eas~corpws -é d-esti'TllaCLo tão sóm-enrte a proteg-ex a li•be-r-
dwde pessorul, isto· -é; o. pod-er de 1f•ranc.a Iocoma:ção : tJ•wso?va.z ~ibil'ty is the tJowe~· 
of ?./IIJ:re&trU!ilned lo'c o!m~tio'I?J •. 

Este rurÜg-o, pela e:x;press·ão inclliv-M!'IM<JI, ci:rcums.c:r.ev.e a dLsposição á pessoa phy-
·sica. Na ~ypothese, por exemp-lo, do art. 80, :plllra,gu,apho 2° da lei fnmdame:ntal, 
só 3iS .pessoas :physlcas pod.em ser presas ·e desterrwCLas e n·ão -as• m-o·raes, por não 
serem susooptivets d-e pl'iSão ou -desterro. 10 LmpetraJnte <= paüi-ente nã.o estâ. 
coagiCLo -em •S.ua .Jilberdade, nem ame·açll!d-o de constram•gimento ~Hega'l .com relação b. 
s-ua pessoa . P1vra conseguir a püb•Uoação de seus discursots parlam·entarBIJ em 
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todos os 1oDnaes desta .cidade, discu.rsos j-á. pUJblicados no or.gão ofd'iciatl do Cun-
gr.esso Na.ciona.l, o habeas•corpus, 1ê, a. meu ver, meio ÍJ!lteira.mente in·iodoneo. 

D .e rne1·iHs, neguei o lHl·beM-c~npus, por entender que I!Ua. vi.gencia do estado 
de sitio o Poder Executi V'o pôde '!l'l'ender e d~terra.r tanto Deputados como Se-
na.dores, odesd·e que per•tu·rlbem a ordem publica, llOis, o art. 80, para.gra.pho 2o, 
da C;ons•tituição, não e"lolu>u da prisão e d·etenção a.s pessoas q·ue t eem mandato 
legislativo . Não cr.eou uma isenção, uma immunid·a.de, uun privilegio, que seria 
odioso, para uma determinada classe, para os membros <lo Congresso Nacional. 
O l'loder (Legis•l•ativo Já. recan•heceu que o sitio suspende a,s tmmunld.a<le.s p·a.r.la-
mentares. O SoUJpremo TriJbunal não tem rubsolutamente competenciã para crear 
uma restricção, q.ue não está. .eXJj)ressa na. .Oonstituiçã.o. 

,Nos Es·bados Unidos da. ,America. ·éLO· Norte os mem·bros do Poder .Legislativo 
não teem a1bsolruta imm•u•n-idade, .po is .pod·em ser presos por traição, felooia ou 
pertu.r<bação d·á ordem publica. (.Const. Amer., aJrt. 1 o, § V.I, n. 1) . :Pela nossa 
Cons.Ututção us d-eputados e s enadores podem t rumbem .ser presos nos tempo,; 
nor.maes no caso de 11J.rugrancia · em crime inaf.ioa nça.v.el (•Const., a rt. 2t0'). 

,Si u'm s enador ou d·eputado 8Jha,ndona a tr1buona. do LPa.rla.mento p8!NI. ppêgar 
a revolta ou a ,rev-oLução, eQ:UilJara-se, ntvela.-se a ,qualquer dd!a.dão, despe-se vo-
l·untariamente ·de sua<!! tmm·unidades, que são in•heren.tes ·â. .funcção. Não se com-
prehend.e q·u.e os CJ!U•e assim P•roc·ed·em selj·nm juizes em causa ·propria, juizes e 
partes ao m .esmo tempo. Sahos popuU S1<pnm~a l ea: est . 

.Q esta.do de sitio, med·LéLa. ·de salvação pul:>Jica, seria completamente lnutil, 
se per:mittisse '<lOS mem·bros od o óLegisJa tlovo a lmmunidade de subverter a ordem 
publica. 

O rCon.g.resso Nacional é o unico jui·z d·a decla,ração ou decretação d·o s ltlo 
pel·o rGove.nno :Fed·eral, ü IP'Oder J .wdici.ario não pôde intervir nas .f.umcções go-

. vemamentaes ou. .políticas do Presid·ente da Re·p·u.bM.ca. Só ao L egislativo com -
pete approvar ou suspend•er o sitio decla,r.rudo pelo !Poder E<xecutivo. «A attri-
buLção de a•pprovar a decla,ração -do est ado de sitio, d1sse João Ba.r-bal'ho, na ses-
são do Senoa.do de 1 de juruho doe 1895, indepenode da approv·ação dos a c.tos do 
Govei'no e tem ·por escopo ve'l'ifica r si as condições cons·titucionaes para a d·e·-
cretação do ·estado de si-tio se tenham reahmente dauo, ou, po•r outra, si hou ve 
·realmente motivo .par.a ser decreta·clo o sit io ' pelo Poder Executivo, moas não v isa 
o exame e ap-reciação dos actos p ratLcados .pelas •a·utorida-des durante o sitio». 
Sru!'IT111s as restricções quanto •á.s •pessoas, m·ada i.n.lli:be o Governo de s·uspender 
outras g.arantias c.omo a da li1be!'dade de imprensa. Tanto o L egislativo como o 
Executivo :pode.m su'>pend·el~a, rO poder eXJCepcional do Governo, e.m ma.teria de 
intervenção, como em m•ateria de estado de sitio":ll'exerc ido so·b o exame imme.c1lato 
do Pod•er L egisJativo, escapa. á ·intromissão j.udicia:l. O Governo nestes casos 
rel}re.senta o Prurlamento. A s·u'bstituição condicio.na.t elo segu·ndo pelo primei<ro 
resu•lta da •necessidade de a.sseg.u•rar IJ'l'Omptamente a defesa interior ou a ordem 
material da Na.ção. 

Trata.nd•o-se por coonsaguinte, de a·cto político ou governamental do E:leecutivo, 
elo ,qual é unico juiz o Le.gisla.tivo, não tomei conhecimento do ped}d·o, mas obri-
g!llcl o a pronunc.ia.r-me <le •ner1.tis, pe1o vo to da ma.io•ria, meguei o ha.beas-cO?'JJttS. 

•«'Exrno. Sr. 'Presidente do Supremo Tribunal F ederal ( *) .Accu so o ·recebimento 
do offici<J d.e V . ·Ex. sob 'O •n. 1 , 312, de h ontem -datad·o, e ago.ra .recebido (qua-
tro horas da tar-de), ·rementendo o d.e n. 1. 313, da ~ne!Smn (lata, diri.g.Ldo ao 
Exmo. Sr. .P.re.."fldente da .Repuhl~ca.. em q•ue a este cornml\lnica V. Ex. •haver o 
Supremo TrHYUIIHLl Feder-al, .em s essão de 6 do corrente, co.ncedido a ord·em de 
habeas-.cO?-pus, i.mpetrad•a. .pelo .Sen:aJdm· Ruy-. iBarbosa ·para que sejam puoblicado~ 

·pel!t irnprensa .os rsm1s dlscursoo ·parla.mentares, independente de censura polic.lal·. 

(*) 'Do JO:rnal elo Gowme~·oio, IMaio, 1914. 
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·Em .nome do iExmo. E',r. Presi:dente da Rermbl'ica, cabe-me comm ·unica-r a 

V. Ex. q<ue a policia ôá r.ecebeu ·in s-bru cções .af·im de excl'lltr da censura a que se 
a<Jh>a.'Vam suj eLtas ai> ;p'lllbJicações <J:a imprensa, por virtude do .esta:d·o •<1e e[t±o, 00 
discm·sos IPTofer'Jdoo no Congd·esso 'Pelos •r ep-resenta.ntes da INação. Rei-tero a v. Ex. 
os IProte.stoo de meu elevado apreço e· mui disti.ncta consideração. - Herc1~zano 
de F11·eitlui. 

10 .DECRETO ESTABELECEN>DO O ESTADO DE SITIO NO CEARA - .iE' do teôr seguinte 
o decreto asrsi•g.n'!Ldo hontem: 

'"'O · Presiden te ·d·a Republ:ica dos .Estados U.n id·os · do IB.rasil, •us ando das 
attrilbuições que Uhe sãl) conf>er!idas, ;pel'Os ·arts. 4·8 1n. 15 e 80 § 1• da Constituição 
da Rep\llbllica. 

·Considerwndo qu e o ®s<t'aido do ~a.rá, 'IJOl' calllSia de :uma intensa ·lu ta voJ.itica, 
está inteiraanente revolucion'ado, não havendo Governo loca•l em condiT.çõe . ., de 
resta.belecer a ordem e torn31r ~f!.ectLvas .as .gara.nt1as assegurad.a,s a 111a,ci'Onaes e 
extr.a.ruge'ilros, como se tOT·n a .certo ;pelo o<>nheoiJinren:to td·a s:iJtuação <rudq·uü.Lda pelas 
completas in•formações que minristro'll o Inspector d•a rregião mtlltar, e C'Onsiderando 
que se adha assim oearacterizoada a .grrave commoção i•ntestina, decreta : 

Arti•go flln~co. iE' •decla.roo:o ~· estad<O de sitio o Estado do 1Ce.ará, sus.penden-
d·o-se ~!J.l~ .a.s garantias co.ns·úLtucironra.es .. a,té o d•ia 31 de Mrorço con ,en1t:e . 

Rio de J aneiro, ·9 de ·Março de 1914, non.a·ges~mo teree1ro d·a .Ind•ependencia 
e v!ges~mo sexto da R e.pub.J:i•ca. - H'erm es R. dct F<Jme~a. <-- Herct~lano ele Fre1.tas. 

·«lHa .tempos que j-á et.ementoo .pertwrba-do•r.ee· •Cornhecido.s, .a.Ui.aidos , a ambicl'O-
sos pol:iti•cos, tentam, po•r meio d·e uma .pr.opagamJda subversiva, aloter.ar a ord.em 
publ:i·ca, arra,stando o paj:i 'á .reovolução .. 

;]neXJP1ica-vel per:arube a orpLn!ião hones ta esse .es•forço di6rsol·vente I!.Ilote o í tm-
ccio:nameri.to .re gu'l·!llr das i·nstitwiçõe18 e a livre' m a-n ifestação d:a vonta<de nac iona·l, 
que se prepwrawa para escolher o s·upremo mrugistr.ooo da R e:publlca, no di a, 1 do 
corrente 1ega:l•mente elei·to, e crim1nosa q uallf(Jluer .tentativa de sul>v;ersão da or-
d·em, qua'llJdo a Nação •recla-ma a tranqu·~1l~d•ade dnd:u;;pensavel rpara cura,r-se da crise 
que atr·a'V.essa, foi, enltlretanto, ardorosa.m en te a'!lrégoada a revolottção, .po:r pala-
vras, e, IPO:r motos, tenta-da. 

Na iLm:Prensa, se .fez, .pe1a ca•l'lliDllia e .pela injuria, oom o em.prego da mentira 
syl9tematica, 'llm•a cwmpa.nha de d·esoredti.to contra os [l0'<1er·es puhlicos, com .o fito 
de, d•imjnuLndo-thes a lforça i!pOI'al, ofacillttar o exLto do trabalho !l'evol·ucion•ario, 
bem como um rpersil>tente :incliúamento á revolta . , 

Para complemento de ·toda essa acçãJo ciiminosa se tentou sublevar ·a.s forças 
&rrnruda,s da <Nação •PDT m eio de poucos offioiaes·, já ~rredados d·a-s fillei·ras pela 
·reforma, ou seduzidos .por a.mbições o u ·decepções; po.U.t lcas, que não atbingem 1 
correata ·d1soiplin.a e o 1Lnque bra111;ía.vel vat riotismo e amor á Rrepub'ltca que dis-
tinguem e !honra-m ras c1asses .a:rmadas 'bra&i!le~Tas. 

!Em vasta disso, prura eviltlar os efifeitos da anarchia , em que iflleonscientes ou 
ver.versos tentam lançar a .patiia, e deante de :tacto15 caracteristloeos da commo-
ção in:tes•ti111a occorrfldos .hontem e m ruas desta Gropital, commoção .qrue mata tarde 
pMe .prmluzi•r j•rrepara.veis effei tos, r esolloveu o Sr . 1Pre<>ideru1te da. Re.pu.blica de-
cretwr o estado de sitio, afim de rusar dl)s •meios preventivos q:u<s ·a .conscltu~cão 
fl.sseg.ura para de fender a ·ordem pubJ.ica e o r eg>ular funccixxnamento das insti-
tuições . 

O IGov.erno con.flia IIlOS sentimen<tos de o.rd.em da .popu<l·acã.o rpa.ra evilta,r o empre-
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,go ,de .med1fras exc€iJ)0i-onaoo .C]!ue se •tornem ind<i!S1Jen~ave~s. •resO'lvido .Nrmemente a Ji-
anüúrur-se, duramte a suspensão das @arantia'S constitucjonaes, a~ BJCtos impres-
cindiv.eis a. segurança da tr.anquillidaide pulbl1ca. » -

DECRETO N . 10.8-35- DE 31 DE MARQO D1E 1914 

Proroga até 30 de A•br±l d-o corr<mte a nno o estado de S'itio 
declarad-o 'PellOS decretos illiS. f6. 79 6 e 10 .'797, de 4 e 9 do CO•r-

r ent<'l mez, pa ra a C!!Jp ita1 F edera l, comarcas de Ni t heTohy e 
'Pet:r.opol<is, .no 'ESt ad o do Rio de J.aneiro, e pa ra o :Estado do 
1Cerura.. 

O P .resi-de·nte da R epwblica dos E sta•doo Unidos d-o .Brasm: 
!Considerando .qu~ subs1si~em al·gumas das mais inJ.portamtes .ciroumstanci.as que 

determinaram a decre tação do <'lS ta do de sitio para esta ,Ca;pit a l, c omarcas de 
Nillherohy e P etropolis, n.o Estadu d'O -Rio de J a neiro, e poster iormente para o 
Ce!llrá; 

GonsÍ!I1er-a.n·do que em taes condiçõe.s é indrl.spensavel cont:~nuamem suspensrus 
nesses pomtos d-o .terl'ito:r:i:o nacional as grurantias constitucionaes: 

Resolve: 
·Fica prorog.ado até 30 de Abril do oorrente anno o es ta-do d e sitio decretado 

a 4 do cor.re.nt-e me:?J para a Ca.pó,ta l Federal e comarcas de Ni!theroby e .Petro-
polds, no ·Est·a.do do. Rio de JBJI1eioro, e a 9 do mesmo me'z prura o 'Estado do ·Ceará, 
continuand-o ,aJrl 1S1uspensas as garanti·as consitlltuc'ionaes •até ao dia 30 de .A!brH 
do co-rrente anno. 

Rio de Janeiro, 31 •Março de 1914, ·93° da Independencia e 26o da R epubJ.ica. 
-Hermes R. da Fonsec,a. - Hurculano de Fll'eif!a8 . 

.O Pd'esidente da R-epubJ.ica : 
·Corusioderando q.ue .o !Estado •do ·Ceara. .oe enaontr.a em uma situação antago-

n'lca eom a normallidad·e eo.nstitudo.nal da Republica •SUijeita •a dlo·us ,gavernos, -
'lllil exer-cendo a sua autorid•ad-e sobre tod·o o t er.ritorio e ap•otrudo em f orças que 
a tornwm effecN<Va, e .o.utro redu~ildo á !POOSe da ddade d•a •FoortaJleza, onde o 
proteg-e 1Si6mente o impedrl.me nto opp'Qsto .pelo Go verno da iUnião ao .atruque -dessa 
Orupdtal; 

oo.nmdenando .q:u.e, -despr.o:vid.o de .el-ementos 1)ara .e:x:encer a s ua •au-tor!idad•e 
no IElsta.do, o Dr . • Marcos ·Franco RabeJil.o não pôde ,ga;ramot~r aos lhrubitantes •doo 
Cea11á os direitos .que a CO'nStituição da .R epuiblica N1es •a:ssegura , nem a:ffirmar mo 
Estad-o ·a pral~ica da fórm.a Tepublicana de Govel'no, .que n ·ã o se adu •lter·a s ó-
mente :pela rud•opção de 1nosrt'ituições l·egaes a -ella C()ntra ri.as, m as t a mbem pelo 
desrespffilto que torna .i.Uwsonioo; · na ~ma a;ppl•kaçãn oiS tdiotames •legaes, quand•o, 
aliás. a ·Co.nstituição 1Feileral suhmette ·ex;p·ressam etnte , pelo .a;Tt. 63, os .Estados 
a se regerem reiS•pe~bando ·os 1pr:i.nd pios cons t'itucionaes da União ; 

Oorusiderando .que n essa situaçã'O, ·de facto, decornente doa .aocu.sação -de i!le-
g ilt'imidad.e ·com .qu1l o ataca ..o -Gqverno que domina todo o ·E st a do, •o Dr. Maor.cos 
Fmm·co Rabel•l·o -está vir-tualmente d·espido de •qualquer •autOJ!.idrude e :n·a impossi•bli-
lidad·e dte rea!dquiorH~a ope!l·a lfa:lta •aver'Jg1wa:da de elementos; 

IOo.nsi-de rando que' não fôr·a .]Jici•to ao Governo nacional r epol-o ex-ottww no 
ex-ercício d>a ®torl:daüe que lhe é conlbestada com argumentos duoridicO:s ·ampaTa.-



des nâ vontade da pO>pu!ação do Estado, revelada exwbera.ntemente no vigor da 
revo}ução .que rupoia a .Assembliêa '"' o Go;vern·o insta.Lladoos em ,J•oa;zeino, :nem, em 
<tae.s oas·Os, ~onceder-l:he me'ios IPa•r·a. esse fim sem exame prévio da ·J.egütimidade do 
seu mandato; 

•Considerando <ta.mbem que, q•uaesquer .que •sejam OiSt ütu•los de ileg'.itimidade 
em que se ·procura amparaJr o IGcwerno sustentado pela •revol•ução .Vlictoriosa na-
quene ESI~ad·o, o seu reconh.edmento ser1a a coll1S·agl•ação·, .pel•o, Governo :F-ederal, 
da •rebdd>ia, ~o.mo meliü de d:i:riffilir ·as contendas láoerca d'a •legitimid•ade de poderes 
ou de aloamçar o predomin~o e as p:osições po!Ji,ticas ilocaes ; 

•Cotlllsid·era.ndo ainda que esse l'eoonhecimento so!icitaoria 'O emp•rego de m e-
dWas de vetl'ificação impossiiv·eis no estad-o d·e luta em que se ao'ha o Ceará, q:ue 
rec!a·ma, !Para .bem de su,a vida, 'COmo para a .pr.atica .no-rma.! daJS ins.Utuiç'ões, e 
cui:doado dos interesses sup'r.em.os d·a Rep•wb1ica, uma .solução. raP:ida ·e efifioaz ;· 

•Considemndü .que a ·Constituição :Feder·M garante ruos habita;ntes ·d•os EsUados 
o ,gozo de ·instituições 1oc8Jes ~·epubJ:i·canas (runL 6°, n. 2, e ant. ·63), e, como 
sancção pratica a ·essa grurantüa, contém ta disposição <'lo a1•t. 6°, n. 2, que au-
toriza o .Governo •Federal a intervk nos nJegoc-ios pecto!i1111·es d'os •Estados, para as-
se@urral-a; 

Considerando que o ·eslt\adoo de acephalia de .g-overno negu:l,ar em que. se en-
contra o :Ceaná caracteriza nitidamente a ~dtuaçfuo., que rec}mrua o em>pr ego dessa 
me~&a; · 

' oCotnsidenwdo 1tudo ~SSO, e mais ·O dev•er .qu.e lthe incumoe, ~orno -Chefe do 
Governo nacional, d·e ,prover, de modo .a que s·ej.am em sua plenitude g.anantidos 
oos !habitantes do .pa·iz to:d•OS os d!iJreitos .que lhes reconhece a Çonstitu1çfuo, e d·e 
a;s·se~u·r-ar a vaz .iJn.terna d.a N1açãC>: 

CReso:IIVe ·inter.v:ir, •na iõrn>a do art. 6°, n. 2, da Constituição. da .Repu;bUica, nC> 
Estado <'lo -Gea1·á, nom.eando para r·epresentrul-'0 nesse acto de ·exercicio ·da 3/Uttori-
dade fedenal o Coronel Fernai!ldo .Setembrino de 1Carva11io, .que des·empenhará essa 
:tlun~ção ·oumulativ!Ulnente com a Ide ~nspector da 4" l!•egáão mHitar, •e, assumindo o 
Governo do Estado, se .r egerâ. pela,g itn<>trucções ex.ped~d-as, em meu nome, .pelo 
Mind<s~1mo da J•UISruiça ;; Negoci·os 'Inter.ioo·res. 

JHo de Ja.neio-o, 14 de ·Ma·rça de 1914, 93° da Indtepemdencia e 26o da •Repu•blitca. 
Hm'lnes R. da Fo1vs'éca. ~ Hercw,lano ide F1·eitas. 

O iDIEiCR:EtDO 

O P.resid.ente da Repubtica d•os ·E&trudos Unidos do BrasH: 
IOonsiderando •que !S!Utbsistem os mo·ti.vos que d·eteJ:W.inar·a.m a .prorogação d•o 

es·taJdo de •sit1o no territorio ·desba ·CatJital e nos das comarcas de Nithero•hy e Pe-
tr.op.olis, mo 1Estaodo d•o R'io de .Jane'rro, e no ·E'strudo do Ceai'á; e .que, obl'iogado a 
occupar-se •lo,go •ciepois dle ~onstiJtuidü da •apUJração da eleição ,pres·iodenoirul, não 
poderá ü ·Congresso d·e!iiberar sübre a sua •decl'etação ; ·bem ·como q.ue, caJbendo ·a;o 
P·Od·er L egisl-ativo a .fa~uld·aJde de sus pender -o sitio decretado pelo ExecutiJvo 
(art . . 34, n. 21), poderá. ex•ercel~a em sua .p•roxima T•eunião, quando ju•J,g.ar oppo·r-
otuno. 

·R:esolve: 
IFiea opl'O>rO'gado até 30 de Outub110 do .corrente •a;nno ·O ·estrudo tçl.•e sitio ldtecla•!'aJdO 

pelos decretos ns. 10.796, de 4 d;; .Março e 10.835, d'e 31 de Março ·d·o corrente anno, 
para ·esta ·Ca>pital e ·comwr.cas ·de N1ther.ohy e Petropolis, no ®stadC> dú Rio de Ja-
neiro, e a1Jê o dia .13 de Mal:o prox1mo o0 estaodoo de sitio dec1ar.ado pelos deoreto.s 
wo. 10.797, de 9 de Ma·rço 1passadoo, l. 935, d·e 31 do mesmo mez .par.a Q Esta.éto 
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do •Ceara., susi}endend()•se 1:}elos !l'e~er~d<\s tp.raz;os •as •ga:r.a<nt!.as con s·titucionaes nos 
terr:Ltor~i•os ·suj eitos ao !lstado de s.itJio. 

Rio de Ja.nei!ro, 25 d e AbriU de 1914. - Hi61'11!1es da F>O?VS@.ca. - He11aukvlto 
de Fn~~~as. 

•SESSõES DA OOMMDS1SÃO DE >QONSTI'DUriÇÃü .DA CA•MARA DOS 
DElPlUT AoDOS ( *) 

Reun1()-se ·hontem, na :Camrura, a Oommissão de •Oons•titu•içã>o e J u\511:iça .para 
d.iscutir o !}aTecer do ST. N~caonar od'o •Nasoi.men<to so•br.e () estaoo de si>úio. 

:Estiveram ~presentes nove do!S o'l'lze melll!bros da Commi.Ssão, .falta.ndo. ap·enas 
aa S·rs. Me'Jolo Fra.nco e P·orto So·brinh•o . 

An'l'l·uncia.do ·o debate do parecer, .a.oppr.o.va.ndo os actoo do !Governo <Iwrante o 
estado de &ilbio e autor1z<an'd'O o Sr. Presidente da R e.pubHca oa ·restabelece.r as 
gaTantias const itucio·naes desde .q.ue ju'1gue conveni•ente, o •respectivo rela1tor Sa·. 
Nica:nor ·CLo Natsciment.o pr.opoz uma ·emenda: «oCJ'U•e .o·s a:ctós :xppr·ova:dos of.ost:1em os 
praticados ·a té ·á d.atoa da remessa da m ensagem presi.denc.tal •á Camara ·dos Depu-
tados (9 de ·Ma~o). Esta emenda foi desde log.a aceita. 

>O Sr. Maximiano de Fi·guei redo lembrou que deviam s er su·pprimidas as pa-
J.av.r:xs «revoga.m-\Se as ~spasições ·em contrari'O», p e>r .não J1aver cousa ou ·dispo-
sição · algun}a a ·rev·ogar. 

A ~ si1lo se o.ppoz .o relator decl:xr.a.ndo .não haNer Inconveniente •aJlgunt na ma-
nutençã>o de taes ,pa:laVIra.s, q ue •evitaa·ão, talvez, duV'i:das >futura~ . 

Aopenas ·conc.orc1ou com o. S•r. Ml'l:ximiano de F1igueiredo, o Sr. :Pedro· Moacy.r. 
V•enci>das tae~S p:reli'll1•ina>res , o Sr. Presidente decl•arou no.va/lllente •em discu1l5ão 

o p:xrecer. 
O Sr. Arnolpho Azevedo disse q•ue estava de accôrdo com algumas doas ldou-

tl!inas expend-i>drus no voto do •l'el:xtor ; mas, tratando-se de ma t eria co.nsti1t1ucional 
de .grande importa ncia, ·principalmente q•ua•ndo c re1a>tor delega ao •Sr. ·P•resi· 
dente ·c'La Riepuiblica aJt;tril:mições privativas do .Oo.ngreEso (81~.1\Pe?tc~m· o siUo, 
estatndo ftvnaaio?~Ct'li!do) necessita · d·e .p·raz•o para ,fundrumentar o s·eu. voto. Nestas 
condições, or.equereu vista dos J;>apeis po.r cinco duas . 

>O Sr. ·cunha Mao'hac'Lo deferio este .pedido e decla.rou q·ue, estando de accôrdo 
com o ·rel.ator, vaii assigmar o parecer. 

O S•r. Pedr.o Moacyr pedio a·•gum momentos de attençã>o. O Go.verno n!Lo re-
metteu á Cam ara tod.o.s os iiJ'lquer~ ti<Js po.1lici•aes41!Lil>ita·res. AN~m de outros, fal-ta 
o que fo.i féito em •relação a factos que se deram IJ'la fortaleza de •S. João. .Se ·a 
Ca.mara t em que approvar ü'U reprovar actds do Go·v·erno, necessa.rio se tor-na o 
conheci.mento de todos os documentos .em que se baseou .o Govemo paTa praticar 
ta.es actos. 

10 S>r. Felisbello Freire disse que não podia sruber .como o S·r. Moacy.r tein 
sci enc~a de ltaes inqueritos. (0 Sr. ·Moacyr rupirteia qu·e le u em todOs os jornaes.) 
Acredi-ta que t:xes inquerttos onã.o existam, razão por que não .aceita o ll'equer.i-
mento do Sr . P redro ·Mo·rucy·r. · 

O S•t·. IN ica.nor ·elo Na.sc!imento diz que o Gover.n·o .remetteu á Camar.a tO'd'os 
os d·ocument o:s ·que ju/lgou mecessa:riüs. ISc outro>S d ocumentos o.u iiJ'lquer1tos ex·is-
tem talvoez não estieja m a>inda com:pletos ou ooncluido.s ou, mesmo, seJam de di-
vu·l.g>ação pl'ejudicia:J . 

'0 Sr. 'F elisbello 'F'l'eire recordou q ue, <no tem·PO do Mareoha!l F1loria.no P.ei-
:lOOto, .a.}guns dücumentos só ,foram remettidos •â Crumara m•ufito posteriormenne á 
rem•essa da mensag!'lm , 

O Sr. Maxdmda.no de Figueiredo ob\'S:ervou que ·sã>o sómente apoprov.ados os 

(•) Do Jomal do OlonMn~?iaio d·e 20 de Maio >de 1914 e seguWtes . 

. .,. 
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•!l!C'tos de que ,a, Oa.m!llra !tein conhecimento até •!Í. daltia da m~IJJSaJgem. Se ()lwtr.os ha., 
-a •Cama.ra poderá. j:uJgal-.os quando tiver que estudar ;novamente .o estadQ de sitio 
:Não J1a, pois, no momento, necessáldard•e de ta.es dnqu.eritoo . 

.O S•r. Ph'CS dll Cal'v·alho .pensa que a questão não tel'!i. a. dmportruncia. qrue se 
•(JIIler dar. Os inquel'li•tos são a:pena,s ;bases para .a acção. Se o \Ga.verno não remet-
:Deu ta!ls dnquenitos oé que ~robire elloo 111ã.o praticou acto algum. ür.a, se :taes iin-
quertto·s não motLvaram oacto aLgum do Go.verno, a Ca;m.a.r.a não ;bem necess;~ctade 
a;1guma de conheool-oo . 

O Sr. Arno.J:pho Az.evedo deClarou votar pekl requ-erumento do ·Sr. P<edro 
Mo-fl!cy·r, pol'que o IGo!V·erno não remetteu inq;uerito abgum. 

c.'\. rerne-SE;a foi ~xclusivam€il1te de ·r-ela.torios das anrto·I"iidades que .pres-idiram 
.taes illnqueritos-. São apen·as opiniões ou conclusõe,g a .que cheg:wam ta-es autori-
drudes. Não é •prectizo saHemta1r a. con:v·eniencia -que haverioa ~m que a Comrnõssão, 
Jerid.o taes inqrueritos, tivesse !mp-resiSã.o :P'l'O-prla. São ,fl!s ,razões que tem para 
oaceitalr o r equer'.i.mento do Sr. Pedor.o .Mo:acyr. 

'I'odo,g a.s d·ema'i~ membros da Comm:issã.o v otaram con~·ra o requenimento. 
JDm seguida, o prurecer •foi Ms·i:gnad'O p•elos Srs. ÜUill'ha Machado, Nicanor -do 

iN.asciment.o, FeliiiSibeLlo F,reiT-e, Maxim~ano de Figuei-redo, Pires qce ·_Cal'V.a~ho, La-
m enrha Uns e Gumercindo .Riib~ (7). 

iÜ .Sr. Arn·o.lpho A:11evedo -entr-egrurá, talvez, •O seu voto -na poroXi-ma sexta-
f.eLr-a . 

Ao ·aerminar a or-eun~ã-o, <> ·Sr. ·Ped.ro 'M<>MYT declaro-u que -pedil•á vista do ipa-
•recer, -pelo p·Daz'O rlegal. 

iReuonio-se h()ITI't€1Il a Commissã.o de Constituiçã.o ·e Jrustiça da Gamara, -para 
~'eceber <> voto <'Lo Sr. !Pedr(} Moa;cyr sob.r·e o ·e&ta,do cte siotio.. 

oQ :Sr. :Buen<> de Andrada, !baseado ·na !decisão -dada :pelo Pr-esidenlte da .Ca-
m.a.ra .a;nte-ih:ontem, entregou d'OCU1Il!en<lios il'elat~v<>s •á pri~ão do jornal-ista Dr. Mia-
cedo S'Owres . 

. o rSr. Cunha Mac-hado, presiden-te ·da Comm1ssão, disse não poder receber 
esses drocument'Ds, qrue vinham tardiamentle, estrundo j!i. oos-ignado o parecer -da 
'llla!iQiria da Commissão ~ um voto separad-o, fal-1:anod•o apenas o voto do .Sr. Ped-ro 
oMoacy>r, q·ue tambem ta ser li'do e esitava já escrti.pto . 

O .Sr. !Pe&o .Moacy.r !Pedio então os documentos .para junta;l-.os ao s-eu voto e o 
ST. .cunha •Machado pa;ssou-•o:s a S . Ex'., consenttiml(} no ·alv-itre. 

O ST. -Gu-mercli:ndo ·R1•bas d-eoJ:arou ,pensar que ·q·uaLquer &os · membros dá Com-
m~ssão :póde ·juntar documento •aos sellJSI .par.eceres, bruseand·(} ne~·l-es a sua •argu-
mentação. 

•O Srr. •Maxi:miano :d.e .FLgueir-edo sus•tentou que, pelo art. 75 ·é!•o !regimento, 
qualquer -deputad·(} :pôde a-presentar •ás commlissões drocumentos relatiV'Os ás q•ues-
rtões em •estu-do, mas não •como 0 quer-ia -fazer o Sr. Bueno de Andrada, d~ais de 
-hav·er :p·a1'ecer j'á .a:ssfugnad:o . rE'sta ·a;present·ação é sero·d·ta e é ·tardia, ·rul·é:m de 
que o ·re g-imento não p-ermi-tt-e a llusõ.es ou ex:pressões· o.ffensi!Vas e inju-riosas nüs 
disc-ursos e ;prupets a serem pulb1icrudos .por -ol'drem da M-esa da Camara. Mes-mo 
encorporando dooüment'Ds .af>S -seus .paTeceres, a Comm·issão ~eve ter o d·ireito de 
cam.cellar taes expressões. 

rc :Sr. Pires .CLe Carval'ho reconheceu, -em tlh-es~. o d!i·reilto do me.mlbro da com-
missão ojumtar d·ocumentos aos seus r>areceres, mas reconheceu ta;mbem que a ·Com-
missão tem ·O ·d·illieit.o d e negar •ou não a :pulb·lJi·oaçãJo rde um -ou .outro- documento 
que ljul-gue incon.veniente ou i·nu-til. 

:o Sn·. Gumercindo ~Lbas :ped1o q:ue se •esoLvesse pre!J~-minarmente a questão 
de pod•er ou· não .o ·a~lto-r :de um voto ou pa-recer tiun.trur document~s seus, além 
das officialmente -recebidoo pel-a :Commirs\Sião . 

.O Sr. FelisbeH'O F .reill'e opi•n'Du qrue fi :d:Mume-nto apresentado pelo Sr. Bueno 



de Amtdrralda mã:o pod!.a ser aceito. Além ·d·e .v'i,r fOO'a de .tempo, n ãJo era .pe1•t:inente 
ao ass'UJIIlJll.tO qu e a •Commissão no momento eilttudava. 'Tratallld:o-se da .const)>tucioo-
llla1idade d•o siti.o e dos actos do P.resMente da Repull'Lica, não é ca.biv•el qualquer 
docum•ento rel.a.tivo •á or"J.Dl·linabida'(].e. tSó no cai>IO do ·Congresso .não approvaT os 
act0s do Gov.erno e Tlão os ~u:lgar con&tituciona.es é .que cruber·ia a acçã.o crimin:aJl 
e a .aceitação dos documentos . 

.O .Sr. Nica.nor do Nascimenit'o pr.opoz-se a colllocar a questãJo .nos seus veTda-
de'i!ros terrno.s. Retm~·da a CoillillliLssãJO, o Sr. !Bueno de "<\.ndTad•a erutr.eg.ou ao Pre-
stdente um papel dobTado, d!izemdo que e ram dooumento\s;, .Q Presidente ill.ão os 
aceitou e sem que a •Commissão soubesse o que ell-es continham dei.'<!ll.ram de ser 
r eceblidos para q-ullllquer effeito . 

Entã:o, o Sr. cP.ed.ro Moacyr d ecàaTou que se I!JpossarJa d!ebl e •e rpedio consen-
timenlto ·p·ara junta i-o ao seu voto. O P.reslidente doa OonJJniLS~Ião .Prussou o rprupel 
dabTado ao Sr. Ped·ro .M•aoacy.r, que o ju:mtará ou nã:o ao •s•eu v01t'o. Se j.untar, 
e .só depo•is .que •juntlllr e lêT, •é ·que a ·Commissão tomando conhecimento do seu 
conrteudo, ·aceitará o-u não, mandlllrá pub1:ica.r ou nã·o. IP.or emqua nto, :ruL<).a tintha 
a ·Commissão a vota r, porque nada •haViia ·apresentad•o á sua consid·emção . 

.A. .COmmissão, Tesolvoendo a p.rE!lilm·inar do ·Sr. Gumer.cindo R~·bas, concordou 
'Ullanimemente ·em que os mem·bros da Comml.ssão podem junta·r aos seus pare-
caTes e ;votos quaesqu er documentos obtidos alimule, como -<J.i<;Se o Sr. Maximiano 
de iFiguwon~dQ. 

iElnJtã;o, o Sr. G umercind'O R'ibas propoz q ue a Co.mmissão Q'esol.vesse se .de 
taes ·documentos pod1am ou a1 ão ser riscadas a.s exp1•essõ·es ~njm"i osas 'OU offe.nsivas. 

O Sr. Nlicllln'O.I' ·do Nascimento sustentou que o regiment o· da Camar.a ·n ã:o d'á 
â,s •Cmnmii!f:sões o d~reito de aJltera.r d'D cume ntos a ellas endere<;crudos. E' uma attri -
buição qrue s6 ·cabe ao •Presidente da C'amama. Assim seT~do, prorpoz que, em vez 
d•a consulta S'Obre o düei:to d·a Commissã.o cortar ex>j}re\'isões injul'iosas, se .re-
solvesse sobre se Q dooomento podia ou não ser pubUcrudo, d~POis de ter -delloe co-
nhecimento, p ela leitura que fizesse -o S.r. P edlro Moacyr, desde que quizesse jun-
tail-<o a~o \Seu voto. 

AISsim foi resolv.ido e o Sr. Poed.ro Moacyr, ·leu, não só o seu voto, como o 
documento . 

T.er.m:inada a J·eitmra, o Sr. Cunha Machad!o, Presidente da ·Comm1ssão, opi-
n ou .q-ue o d·ocument o 1ido, não s endiJ •Um d®oimentr, nem uma tn!ormaçã-o, mae 
um v'iol-ento art~go de jor•nal conit ra as an tas autor·~d>a<iag tda RepubHca, não .devira 
ser prubl~crudo co·mo .a nn·ex>o ao parecer ou ao voto do 8-r. ·Moacytr. 

tO Sr. Nlcan or do Nasoim ento n egou .a publicaçã:o •porr ser ·u·m documento 
offensiovo e injurioso e •por nad·a ·escla recer em r·elação ao assumpto estud!rudo pela 
Co:mmilõsã.o. 

tO S.r. Miax.imirano de F1guei r·edo '!leclaroru-se conofrario ·á publicação dessre 
chJ!lhnado d eJ}o'imento, q·ue nã.o del!)õe causa a:Jguma., nem ·ao menos na r.ra faoto 
algum n .ovo. ·E' , antes, um manifes·to . P ensa S. •Ex., pmém, que a loista d e presos, 
já pul:il~clllda no d!scruTso -do Srr. Bueno de And.vada, ·p6"dre se-r aj}perusn nú pa·t·ecer. 

·Fo:.i n egada a ·Publ-icação. 
O .Sr . Niicamor NMdimento pro:poz qu e se pedi!f:se a-o ·PTes·tdeT~te d.a •Oamrura 

Ol1d·em d·e se1·em ri.•rcrudas. na pu·bHcação, •as prulav:ras do o-elalt.Qir.i·o do Sr. G ene r.aJ 
Marques .Porto, offens~ivas a'Q Deputa do S.r . Mau r•icio de :Lace'l'da, que >é a.lli 
c:Jhamado •Che dssotrdeiJ'O. 

O S.T. P·io-es d e Car.va.Jho 0pi·n ()u qu e não se ,pod·ia f.ruzBJ.· tal •ped~d·o e ·o Pre-
s~demte, d·a Commissão lem•brou que ·OS d·ooum entos já foram pubJ.ica;dos, embOira 
nãio no o1·gão of!ictc.l, o Dia?··io do Congi1jesso. 

Então, o Sa·. Ni.camor iNaséimemto ,pro.poz um protesto na acta e I.sto f-oi 
'I.Hl~TI,Í'Jil'ElJilen te awr.o·v ll!do. 
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·Esta .Co.IMU'issão esteve l!'eu.nida no d1a 23, sob a 'Preslidenc,·a do Sr. ·Cunha 
Machado e pr.esentes os .Srs . Nicanor Noascimeruto, Ma~imiamo de F'iogueio·edo, Gu-
mercindo R!ibas, PJJres de ·Carv·a·Jho, F·e]isbel!J.o •Freir.e ·e Pedro .Morucy•r, afjm de ser 
ou'Viida a -leit.uora do volto em separado {}~te ultiano ácer•cá. >da mnsa.gem do .S'r. 
Presiden>te da RepubNr.a ·eXij){l·ndo oo mo·tivos que 'O •Jeva!'am a decreta'!' ·o estado dil 
sitio e as •J,novid•encilas tomadas a re~e!l:to .. 

Lida e ~provada a acta da s·essão •runte:r.ior, o ISr. Bueno de And•rada, pé-
d:mdo a palavna, disse que, ba,seaJdo na decisão dad!a pelo 'Pres·ildente da ·CB>ma.n, 
erut•·ega'Va ao P:r.esidente da Oomm1issã•o documoento·S ·eliucio<iativo<> do ootrudo de 
sitio, um dos quaes era ·um depoim·ento •do director do Irnp-araia.l sobre •aconteci-
milntos refurenrtes '81() m esmo estrudo de JSoit.io. 

O s .r. P.r.esidente d:isse que era d'ire'ito de qua.Jquer Deputad-o, conierido pelu 
a;rt. 7>5 do Regimento\ -offeTecer ex.posição •ou esclrur•ecimento •po r escripto €Obre 
o assumpto em debate; m a s que o estudo d-a mensagem presidencial sobre o sitiü 
estava em uma phase que o ~impedia d·e >receber Qi; docum.entos offereddos, cudo 
contexto, a:J1â.s, nlílo conhecia, po1s >O pa•r ece·r ti·nha sido d·i!SicuNdo e já •esta.v.a. as-
&ignaJdü .pOor grande maioria da Commissão, !Com 1um votü em separado substi-
·tutLvo •do S1r. Arnolpho Azevedu e a gua11d•ando o do s ,r. Ped..-o .Moacyr, nos t er -
mo& •do a~rt . 219 ·do mesmo· Reg·i·mento. 

o .Sr. Bueno de AndraJcl.a declaT·OU que, para não demorar '0 estudo d'in•a;J do 
assUJIIj]llto, a:cceitava a declj);llí!O do S·r. Pr·esidente, mas .r equeria (l)ue o ~ncidente 

constass·e d•a a c-ta. 
O S1·. Pxesidente respondeu que seria satisf.e:iJto· o ved.ido, o que, aoJ.Íiã)s, nãlo 

acon·tecia com tudo quant-o occonr'i.a no seio da Comm~&>ão . 

O .Sr. !Pedro M·oacy.r, inquerlindo do PTeEiiden:te si, como membro da Co.m-
miossão, poooa jmn1ar 3AO seu voto os documentos recus ados, e obtendo r esposta af-
f:irmatiV'a, pediu us mesmos odocumenitos, que lhe forMn enti•egues pel·o S.r. Pre-
Sicl.ente . 

O .S.r. Nilca.nor Nasctrnento o>bservou q,ue tae,3 documentos não podiam ser 
.publ•icados, vor não ser a ComlllloÍssão de inqJUerito. 

No mesmo sentido maJnifestQIU-se o Sr. MaJCimiano de F jguetre do, declarandü 
q:ue, em iface 'do citado art . 7•5· do Reg1menrt:o, está ·d'e accôndo üom a dec'isãu do 
.S1r. Pres'idente i1Il·~1 q·ue se O•PIPÕe •á .publicação do docum ento, cujo conJtexito- é co-
n hecid-o de to.d-os pela pwb1icação de jornaes, que é o- mesmo que ü .Sr. SenadoT 
Leo•pold·o de ·Bulhões não. conseg.u.iu ler n a tr.i·buna do \S-enrudo, e que contém .re-
:flerendrus inj-uriosas a ·r epresentantes do Poder PiUb1ico. Accrescentou ·qm:e, sd o 
S•·. Presidente não tinha como •resi)!Jv.i·da a .questão ·e .p>retendli.a consultar a Com-
mtssão, o :seu voto seria conltr•acroio á pub:Jdcação. 

J:J~sse o Sr. PTes.i,dente que s•ua odeC'isão fõra que . não perdia .r.ecusar a o m·em· 
bro da Oornmissão o di'reirto de awensar ao seu voto O§ odücument.os q,ue enten-
desse; mas, no C81SO roncreto teria de su.'bmetter a duvida á ·deldberação da >Com-
missão, Pll!l'a .a qual r.ecOirria . 

O S.r . ~!l'·es de Car'VaJbho odeclara r·econhecer em tllese Q • dire'i·to do membro de 
Comrruissão juntar odoaumentos aos semi pareceres, mas tam•bem o da •Oo=dssão 
de .n ega.r a pu,bHcação •do,s mesmQs, si os ju!g.aor inconvenienltes ou linuteis .. 

lO Sr . .Q.'wne'l'cindo Riba<;; p.nopoz qce a Commrlssã() se .man~f·estal5se sobre esses 
d()us opontos: 1°, s i o •autor de um pare.cer ·Ou >v·o.to 1póde .aJPperusar ·a elle qurulquer 
odocum en1o; 2°, Sli a Clommis<são q:>ód·e riscar dQS Ç!ocumentos ofiferectdos eJ~:pTes· 

l"lÕ es inj.uni-osas >Ou Oif.ferusi.vas. 
Depois de f.a;llarean sohre o pr:imeilro que&ito os. S,rs. Fe1isheJI.o !F1réLr·e e ou-

tros m·emb:JJOS d·a !Comm.i•ssã·o, foi .resol·vi•doo peJa .alifirmati.va •unan•:i!lnemente . 
O S•r. N>icanoT Nasc'i:mento, s ustentanJdo que o d·ireito 1de ma.ndaJT riscar ex-

pressõets d•os documentos só cabe ao 1S•r. PJ·esiderute da Cama.r.a, ;propoz a;o segundo 
qu•estto o seguinte 'substJ.fubi.vo: «•Que a ·Co.m!lliissão ~.eso!Jvesse se os docume ntos 
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em questão pod·irum ser ou •não publicados, depo:is de se .ter conhecimento .d!eUes 
opela !l:eitura .qu e fizesse o •8.r. ·Pedno 1Moacyr, o que fui unanlimemente appr(}v.ado. 

·O Sr. Pedro Moacy.r fez, então, a Je:i:tur-a do seu vOlto em sepai·aJd·o e d<:>pois 
a doo documerutos. 

T ei'IIlina.da a d<:>S'bes uo!tdmos,. o Si!'. P .residente opi.nou qu e, não sendo um delles 
depodmento ·ou oinf'<llrmação, mas u•m violento a.rtLgo con.ura o>s actos de au.tolid•a;des 
da Republica, es•cr:ivto em ;J.in,g.ua;gem v;iol•en.ta •e BJg.g,r.ess~va., não d·evia s·er pub:lli-
C!I!cl,o com o vo·bo d o S r . .P edro Moacyr . 

Asstm. d eiorberou a Comm:lssão, permtttlndü •amenas a puobvicação de uma ·!lista 
d·e presas, já ;insenta em UIDJ di·scumo do Sr . Bueno de Andrada, depois de al-
g umas consliderações d·os 1Sors. !Nica.nor Nasoimento e Max•im:i-ano doe Fj-gueiredo. 

:A!ntes de se.r .l•evanta.da a sessão, o ST. N1canor N·Mcimento ,propoz, sendo 
acceito po.r ro·dos, que ·ficasse corrsignado na acta. o protesto da ·Commissão contra 
a expressão desm·deri;I'O, ;referente a'O •S.r. ·Mauricio de Lace.rda e constante do <re-
latamo do che~e do DepaJl.·tameruto da G uenr.a . 

Nada mais havendo a .trata;r, o .S:r. P1·es'idente levantou a sessão. 
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