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CAMARA DOS DEPUTADOS 

Na sessão de 6 de Novembro .de 1917 as Commlssões de Dlplomacizi. e. 
Constituição offer.eceram ao exame da Camara dos Deputados um projecto 
de lei estabelecendo medidas complementares ao Decreto legislativo que re-
conheceu o e::itado de guerra entre o Brasil e a Allemanha decretou no seu 
a.rt. 11 o estado de sitio para todo o territorio nacional. 

Varios membros das Commissões assignaram o referido projecto com 
ll"estricções ·e, com declaraçiiio de voto contra o estado de s!.tio, o Sr. José 
Tolentino. 

O projeoto foi dliscutido na mesma. sessii.o em um só turno, como detemüna 
o regimento, 

O Sr. Gonçalves Maia of!ereceu emendas ao artigo 11 autor!sando o 
Governo a decretar o estado de sitio nos pontos do territorio nacional em 
que achar conveniente, por 30 dias, podendo ser prorogado. Sessenta dia8 
antes das eleições para Presidente da Republica, Senadores e Deputados F'e-
deraes, o estado de sitio deveria ser suspenso. 

Na sessão nocturna de 6 de Novembro falou sobro o sitio o Sr. Ma.u-
ricio de Lacerda. 

SESSÃO DE 6 DE NOVEMBRO 

( N OC'I'URN A) 

Continuação da discussão un!ca do projecto n. 330, de 1917, estabelecenc:o 
medidas complementares do decreto legislativo que reconheceu o estado ae 
guerra entre o Brasil e a Allemanha e decreta o estado àe sitio para todo o 
territorio nacional, com voto em separado e emendas do Sr. Gonçalves Mala 
e declaiação de voto do Sr. José Tolentino (art, 11 e sê~ulntes), 

Entra. Ml discussãa o ar.t. 11. 



~menda Maurlclo 

., 

\ 

-8-
O Sr. Pl-esidenre: - Acha-se sobre :i. mesa. uma emenda f1U6 v11.i eer Jta.... 
E' lida, apoiada e posta conjunctamente em discus:ião com o art. H 

a. seguinte enwnaa: 

Art. Não -se exceptuam das providencias desta Ie! as pessoas e bens ª" 
ordens religiosas, i1·mandades de quaesquer associações sectar1as ou qual# 
quer culto, que tenham relações •co!n poos.oo..s i nimigas, sejam de J.)roprledade. 
tenham sêde em territorio Inimigo ou a q ue pertenQam subditos inimi&'Ol9 
i·esidenteri ou em t ransito no palr;. 

Srula das sessões, 6 de Outub'ro de 1917. - Mauricio de Laaer~ : ·'. ~··· 

O Sr. &m'icio de J,acerda (•): - Sr. Presidente, o projecto de lol 
com que as honradas Comnüssões reunidas de Diplomacia e de Justiça IJL'v• 
curaram, segundo solicitação, em mensagem do Sr. Presidente da Repub!l-::a, 
ármar o E xercit o Federal de maneira efficiento para a acçã o interna colho 
exte1•na, dlrecta como indirecta, no presente estado de guerra, que nós pro; 
clamamos em lei expressa, projecto nascido sob os melhors ausplcios, aca ba. 
de, no art. 11, introduzir, de subito, a antipathica e desmoralizá.da provi -
den cia com quê se tem prostituído o regímen republicano ... 

O SR. GoNÇALVEs MAIA: - Apoiado. 
o SR . . MAURICIO DEl L~C'EJRDA: - . . . impo:pular!zado - ·mais do que cm 

sem! principias - os seus homens e tornado tão diffic!l a execução dos mi}~ 
lhores programmas pela su speição que fica pairando sobre aqueJ.]tls que o 
propugnam, depois de os terem abraçado. E posto que de taJ impopularidad& 
pouco se all'reoeiom, ·niio deixa e-lia él!e ser, adquirida que ê, uma l!"eilativa. 1m--
posS'ibilidade ã -perfeição dii sua obra , a quaI resulta sempre defeituosa, íri·' 
capaz e infecunaa , menos ~leio apoucamento da intel!igencla dos nos·sos esta-
distas e da formaQão que .dos mesmos venha faz.endo o regímen republicano 
em nosso pa1z, do que peja olympica indiffer ença com qu<'>, · na democracia. 
americana a que pertencemos, trata.mos nós outros dessa val!osissirua torça 
moral que ê o elemento espirituail de maior acção, de maior poder sumies-
tivo nas r epublicas - a popula ridac!e. 

O estado de sitio, disse eu, medida antipathica e desmora.l!zada, d.ca:ba ae 
:ier a martello, blgornac!o . .. 

O SR. GoNÇALVEs MAIA,: - A martello, e de surr>re:i:a; a ctrcumstancta. 
da surpreza ê relevante. 

O SR. M.Aun1c10 DEJ LAClfüDA: - . .. na foz:ja das nossas Commlssoes, de 
modo a solé!al-a a um pr o.jecto de características nimiamente internacionaes, 
e. ao . mesmo tempo, em f<1zelild o essa fu são, deixar claro e explicito que o 
Estado ·brasileiro t em igual urgencia , lançando mão, no esta do de guerra. das 
:;epresilillas adrnlttidais em -direi to internacional, contra inimigos que .fizeram 
tabula raza de todas as cpnven.ções, pactos e tratados. <de' recorrer ·a: Jdf)n~ 

(#) Não rol revisto pelo o.r.ulor , 



tlea medida, de rn6c:'lo a se resguardar lntelrarnente .do desequlllbr!o p1•oJu· 
zido pelos attentados ao direito daquel!es que foram inermes vlct!mas da 
torça; a serviço das aspirações germanicas. 

A providericia ·constitucional, que não é regida pelo Direito Internac~<H~r.ll. 
do estado de sitio, 'essa, a principio eu bem me recor.do - quando interp·ellei 
a Commissão . de .Diplomacia e '!'ratados, na hora da decretação da guerra. 
essa medida, a pri~~cipio, se refugou, por importar em suspeição imm0cliata, 
oapa:i: de compromette.r a sorte de um movimento político, e atê a sagrada 
unanimidade de um apolo á acção militar, necessario no instante; es•ia 111e-
dlda constitucional de r.efastas cons·equenc!as · foi fogo contida pela impo-
pularidade em que lançava a decretação da guerra, P-ertu.rbando no interior, 
as effusões, a espontaneidade, a propria legitimidade das apreciagões e ex-
plosões patr.iotic:as, e <darudo ao exterior o exemplo de um povo que, para 
se bater contra o inimigo que, inopinadamente, o arrancara da paz, a porita .. 
c;:os de bayoneta, e o .fizera recuar ao terreno, cruento e nefando da guerra, 
a coice d'arma,g, dando a:o exterior, digo eu, o ·espec·taculo triste de um povo 
do calcetas, trâbaJha.ndo em um eito de sangue, acorrentado á obrig·ac;:ão da 
guerra, ao captlveiro da morte.. 

Diz-se agora, Sr. Presidente, o que então se repelliu quando eu enunciei 
como impossível fundamentaÇão ao estado de sitio . 

O que dl·sse o Deputado pelo Estado do Rio, de Janeiro foi que a decro· 
tac;:ão do estado de sitio, em concomitancia com a gueiTa, dava· a impressão, 
que essa medida innegavelmente traz porque l'état de siége alest l'état de 

· guerre, mas• o estado de .guerra interna, de con~moção inte:stina, de profu11<10 
dlssid!o e separac;:ão entre nacionaes; Z'état de siége c'e,çt Z'état de g11.erre, 
sim, mas entre nacionaes . 

O estado de guerra internaC'ionaJ. é ai -sagrada obrigac;:ão p·aTiotica de 
uma nação varonil, que ainda não renunciou ao dever sublime e tão poiltco 
a. contingencia dolorosa, mas sempre heroica, de guardar nas ~~as fronteiras 
o vasto territorio que a ousadia luzitana, cruzttnc1o os mares. um dia tal·nou 
no continente americano, para fortuna ·e grandeza d.a mais encantadora e 
harmoniosa <las linguas. ' 

Disse o Deputado fluminense então que a decretação do estado de sitlo 
sõ podia ser feita ·contra brasileiros, e que, no estado de guerr'a,, . garantia~ 
muito maiores que aqueUas que suspendia o es tado de sitio estavam ipso 
facto cancelladas. 1 

O estado de sitio apenas suspende as garantias que se resumem cm um 
deca}ogo de direito politico, de modo restricto a casos especificados. Havia. 
no estado de guerra maior amplltude para. essa su;spensão, porque o estada 
de guerra não sõmente suspende as garantias constit'ucionaes a cidadãos bra-
sileiros e estrange!ros, como atê investe o Goverpo de _poderes, qual o q"ue 
dâ esta le·i, contra aquillo que está sobreposto ás pr oprias garantias consti-
tucionaes não só na ·pess.oa como na·;proprieda.de ·não s(> na. propriedade com0· 
dentro da razão humana.. 



10 -
Não ha · estado -de isitlo em que se suppl'!mam, em que se iiuspenfuun 01. 

contractos privados; não ha estado de sitio que ponha !ôra da lei uma na-
cionalidade; não ha estado de sitio que processe o crime de traicão é. patrla, 
processe o crime de espionagem; não ha estado de s.l.t!o que commin'ill pa~ 
estee crimes a pena de morte. 

O estado de guerra não sõ previne o Governo contra a. espionagem di-
recta e não indirecta, contra a espionagem grave, prevista no Codigo Penal 
da Armada, como contra a espionagem propriamente dita, ou seja a lncon• 
fldun cda ou a comminação !ndebita e criminosa de documentos relativos a. 
n o!;sa defesa; ê a espionagem grave, aquella que consubstancia o del!cto ·de 
communic"tção direcv .... ao Inimigo, das operações da tropa, de modo a com-
prometter a seguranga dessas operações e a fortuna de nossas armas. 

O estado de sitio não arma o Governo contra · as populações civis que 1:1e 
revoltarem no terr!torío nacional, em qualquer J)-Onto, por mot:lyos indepen-
dentes do estado de guerra. O estado de guerra,, entretanto, investe o Go•· 
verno, desde que ha.ja uma Q·evolta, da faculdac1e de designar um governaaoi· 
m:llitar para a região conflagrada e considerar essa região como debaixo do 
tmperio da:s leis· da guerra. 

o Sn. AUGUSTO DEl LIMA; - Multo bem. 
O SH. M.AUHICro DEl LACERDA: - Tem sido discutida a these, que fez parte 

de livros notitvels, da appli~ação do direito das gentes ás guerras civis, n&o 
sõ qua ndo os partidos em armas consagram a reciproca belligerancia pe-
r ante potencias que a r econhecem expressamente, como atê quando se trata 
de choque armados ·entre fr,g,cções não belligerantes ; a tenriencia moderna ·ê 
justamente para, em vez de consagrar o imperio da [ei constitucional quanto 
a esses conflictôs, decretar pa.ra os m esmos a lei de dke!to :internacional , as 
le~s e conven!fões da guerra, visto como, depois da conferencia. de Haya, estas 
não se revestem ma.is do citracter feroz com que as obras de von der Goltz 
e outros militaristas allemãl)s consagravam a doutrina de deixar a.o inimigo 
apenas bs olhos, para que E;e a.rrazassern de Iagrirnas de dôr. 

Regendo~se a guerra pqr outros preceitos, de cultura e civilização, todoa 
os povos entenderam que a;> suas constituições pplitlcas, des·de que houvesse 
uma conflagração interna, seriam de preferencia, melhor e mais humana-
mente substituidas, em favpr dos infelizes patrícios rebellados, em confücto 
armado, pelas leis internacjonaes votadas no congresso das maiores menta-
lidades do universo. 

Por isso, nesta Casa, qlp nt'l.o o Exercito nacional, no Contestado, .1>M!!l!l:•11< 
pelas armas dos 'batalhões patr!ot!cos e columnas milltares os infelizes re-
tarda.ta.rios espirltuaes da 11ossa civilização, seml-barbaros lrresponsaveis no 
seu levante eu pr'OP!'iO a.po;ntei â Camaira a anomalla da applicação d.e taes 
J.jena.s ~ nooi:,os nacl~, não ·sõ ·pm·que a Constituição, a respeito não 
appllcava a pena de mort19 e esta era a.penas para os conflictos externos, 
como porque, para <* ~1ctos 1nterpos, eu reclamav~ a a.p11licação doa ~· 



renoe princlplos votados em Haya, sob a inspkacão ·de Rio Branco e da pa-
lavra oracular de Ruy Barbosa. 

Não se tem, entretanto, entendido ass.jm. 
Quando eu declarava que o estado de sitio seria medida interpretada 

come. dirigida contra os brasileiros, davam-se apartes como este que ~·eprv · 
duzo fielmente: 

"V. Ex. faz uma grave injustiça â. dignidade do povo brasileiro; · ene 
é unanime no apoio âs medidas do Governo . " 

Curvei-me ao aparte, por vêr que entendiam que ·eu !a.21ia. semelhante in-
justica ao povo bom, resignado e sempre prompto ao sacrificio; nada tive 
il. dizer senão que o estado de sitio não stl just!ricava contra elle . 

J<~ui comba tido mesmo na hypothese, que quali.ficaram de phanta.sios~, 

de se estar a pensar em estado de sitio. 
Hontem, na Commissão de Diplomacia e '!'ratado, reunida ã. de Justiça, 

o meu nobre amigo, leader da bancada paulista, Sr. Alvaro de Carvalho plei-
teava, ·com a responsabilidade politica da sua bancada, a emenda Arnolpho 
Azevedo, relativa ao sitio, e declarava textualmente: "E' preciso que os Srs. 
Deputados não se esqueçam ·de que esita.mos em guerra e que infelizmen te 
o Governo não terã. de defender o paiz apenas contra o Inimigo estrangeil·o, 
mas atê contra brasileiros tra.idores." 

O SR. GoNÇALVEs MAIA: - Isto ê que ê injustiça e of!ensa . 
O Sr. MAURIC!o DE LACERDA: ~ O honrado leaàer avançava, portanto'. 

multo mais do que qualquer outro Deputado, atê hoje, ousou, fazendo a gra-
vlssima declaração, que todos os ' jornaes· da manhã reproduzeu. . 

Então, si o Governo estâ de posse de noticias muito fundadas sobre tl;ai-
ções de brasileiros, por que os pÔupa? Por q·ue, no seu st11emcio, deixa que o 
peior dos crimes, que é nos expôr â invasão, ao bombardeio, ã. morte pelo 
inimigo allemão ou seus ama.a.os, frqule impune? Por que, repi to, o governo 
não ·entrega desde logo os traidores â condemnação nacional? 

Para o crime de traição é precisa a decr etação do estado de sitio? Absc-· 
luta.mente não. O estado de sitio se tem limitado entre n6s á. censura da 
imprensa e â prisão arbitraria de alguns desaffectos . Prometteu o Teooer· 
paulista que agora não se executarã. assim. 

Quero acceitar que agora não se executarâ assim o estado de sitlo no 
t.err!torlo nacional e que não limitará â censura da Imprensa nem ao encarc~
i·amento apenas dos reda.ctores de jornaes ... 

O Sn. GONÇALVES MAIA: - Essas boas intencões todos os estados d11 · 
sitio teem .. 

O SR. MAURICio 1>11! LACERDA: - ... mas que se estenderâ a provlden<''"- ~ ' 

maf.s dilatadas. 

Quaes são ellas senão a de detengão, em laga r não destinado A. ynisão 
commum, Isto ê, nas fortalezas, de criminosos que o governo encontre c"n-
tra ~ pa tr!a? 



Que é estado de sitio? Dizem que é a censuru.. Mas a censura do esta.eh; 
de sitio é muito mais limitada do· que a censura do estado de guerra. 

A censura do estado do sfüo não pôde, por exemplo, alcança;r os debates 
do Congresso Nacional, e, no governo Hermes, o primeiro discurso- censurado 
!oJ meu, quando regressei do E stado de S. Paulo. O Sr. Ruy Barbosa in-
continente dirigiu uma petição de habeas-corp1is ao Supremo Tribunal. 

Esse discurso nem no Diario Official foi 1·ecebido. Até aiht alcancou a 
censura. 

Na sua .petição de habeas-corpu11, dizia o Sr. Ruy Barbosa ao Supremo 
TrJbunal, e este por esmagadora maioria declarava que os poderes harmo, 
nicos e independentes entre si, o legislativo, o judiciaria e o executivo, não· 
se podiam annullar por medidas, fossem quaes fossem, tomadas pela força. 

O Cong·resso era soberano, inCl!ependente ·e livre em suas füscussõc'l, em 
suas deliberações, como tambem, quanto o Congresso, o Executivo tinha sua 
autonomia, independencia e liber dade; e, como 'o Congresso e o Executivo, 
gua;rdava sagradamente sua autonomia independenc1a e liberdade o Poder 
i.Judiciario. 

Foi assim que se não pu~eraimi encaircerar, mesino no oot:i.do de sitio de 
Marechal Floriano, os membros da magistratura, embora se tivesse então 
podido encarcerar membros do Congresoo, o que obrigqu, mais tarde, no 
outro estado de sitio a inclusão da em.ind>1. pela qual vs membros do Con-
gresso guardavam suas imr~nunidades, immunidades que, ainda no sitio de 
1914, eram discutidas em m /lmoravel reunião do Ministerio Hermes . Houve 
apenas alguns votos de ministros então presentes, entendendo, com razões. 
muito doutas, defendidas até pelo O Paiz, que o estad.o de sitio não poupava 
_nem mesmo as immunidadeEf parlamentares. 

Em consequencia dessa discussão proveio o facto da censura do pri-· 
meiro discurso pronuncia do ~10 Congresso na sessão de Maio, durante o sitio; 
mas 1 o Tril.Junal reconheceu a independencia do funcclon><mento desses po-· 
deres, embora guardassem sempr e a maior harmonia para que a divisão tri-
partida do exercício dos m e:imos não prejudicasse o equilíbrio das funccõe~ 

administra tivas. 

Entretanto, hontem, nes·ra Capital, a censura de guerra corta.va no meu 
discurso, em outro o Sr. Barbosa Lima e tambem em outro do Sr. Ildefonso 
Plµto, um dos mais illustre\l officiaes do Exercito com assento nesta Casa, 
relator com muitas responsabilidades do orçamento da Guerra, que fizera 
atê bem pouco tempo parte da · Commissão de Marinha e Guerra e que se 
levantou com clarividencia patriotica, que lhe dieta sua sinceridade e seu· 
amor â. profissão, e, sobretuc.lo, a s eu paiz, para coordenar princípios .e ideaes 
em torno daquillo que cha11fOU a necessidade de preparar a nação absoluta .... 
mente desarmada. 

Pois a censura cortou um por um desses discursos e atê anarchicamente,. 
porque, ao pas.so que o /ornal do Oçmvmercio só podia fazer uma referencia.· 



13. 

<1.0 discurso, o .bnpurcía! o publicava mutilado e o Correio da Manhã ·o · aa.v11 
·em toda a extensão de suas idéas. 

Na mes·ma manhã em que se liam os tre;i jornaes era o Q.Ue acontecia. 
Mas isto é um detalhe. 
Ahi está., Sr. Presidente, como, si o Govez·no decretar o estado de sitio; 

vai se encontra:r - já. em face desse conflioto: por onde exerce ~!le ·~ censum 
- pelo esrta:do d'~ guerra ou ·pelo estado de •sitio? Conf0S1Sado que o €.-sta'do de 
guerra é m.ixto de direito. constitucional e internacional, ·como confesso, 
como sustento, como defendo, não nego ao Govierno mec)idas extremas 
de defesa da ·pr.opria •segurd>nça iinterna.; mais ohegando-s.e: até a esta 

1 
bioephalia monstruOS'a, esta verdadeira cob:·a de ·daus cab'eças, do . ei>tado . 
de s1tio e estado de guerra, dogo, amanhã, ent):arei .com. a minha pe-
tição de habeas-corpus no Supremo Trib~nal Federal para que elle sustente o 
luminoso accordam pelo qual com o estado de sitio não se .suspendem rui 

lmmunidades parlamentares nem a nossa liberdade .de critica· fica coarctada 
pela censura. 

Agora, si . o estado de sitio é uma medida interna de policia, constitucio-
nal •. e si o estado de guerra só se applica na;s relações com o inimigo, dentro 
ou fóra do territorio nacional, não se podendo a.ppllcar a os nacionaes, então • 
desde amanhã, decretado o sitio, a censura tem de fazer alto deante dos 
discursos dos parlamentares. 

A que fica, · pois, re'duzida a censura,, nos jornaes, deant e dos ·recursos qut> 
a opposição tem sabido empregar contra os estados de sitio? 

Incontínenti teremos inaugurado, de novo, no Parlamento o jornal 'fai• 
lado do tempo do Marechal ~-1er~es; todo.s os dias as notíclas cortadas pela 
censura sahirão publicadas á. noite ou. no dia seguinte com um atraso a.pb·· 
rias de 24 horas, pois poderão 'ser lidas da trjbuna. 

O SR. MELLO FRANCO: 1 Não se inaugurará., porque nenhum Deputado, 
inclusive V. Ex., se·rá capaz de trazer para a tribuna, afim de serem le, 
vadas á. impren.~a. ques.tões que se relacionem com a defe<-..,a do pruiz. 

O estado de sítio, nessa parte, seria insufficiente, porque de n;ianeira al-
gui11a alcançaria as immunidades parlamentares, ·e de.stas nenhum Deputado 
tàrn.bem se prevaleceria para o fim a que V. Ex. acaba de aJludir. 

O SR. MAuRrcro Dlil LACERn!A: - Perdoe V. Ex. esse é um. argw11ento ad-
1iominem, que, embora lisonjeiro para mim, peço ' licença! p~ra não acceitar 
na. discussão. 

Não se trata do patriotismo do Deputado. Elo que se ' trata é de um · 
Deputado suppor que ·está. . bem .servindo naquelle paipel; pôde mesmo a cen .. 
aura se exaggerar porque o criterlo do censor talvez não seja do nobre 
Deputado, que me apartela. Quer vtir que não? ;Eu, por exemplo, Deputado 
não 'leria da tribuna um artigo hoje publicado, deix~do passar pela censura, 
d.lzendo que a Republica Argentina concentra ~orça,s em nossa~ fronteiras· . . r 
("111oiaàos.) 

' yaríam o\l não VIU'.illm o.e cr~terlos pes~o.aes 1 
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Como, portanto, estabelecer razões de ordem intima. ou ae eaucação ou 
cultura pessoal para a appellação de uma lei, quando ella é de caracter 
geral e para ser lei precisa ser impessoal? E mesmo que seja pessoal, posso 
em boa fé me levantar na tribuna entendendo que a censura cortou um ar-
tigo sobre defesa na.cional que ê um grito de alarma util a todos o.:i con-
cidadãos, cheio de patriotismo e de convicção ardorosa de que estou bem 
servindo o paiz. 

São. Srs., os defeitos nesta lei um verdadeiro pro·clama, não uma lei 
com imperio, . não uma lei que sa:biamente preveja a necessidade o imponha 
preceitos entre inimigos e entre cida dãos. Tudo aqui está no "autorizo" ,; 
tudo está no "poderá";· tudo está no "deverá"; nada de se dizer "fará" .• 

Querem exemplos? Vamos dal-os , 
Qual dos Srs. Deputados ignora que o imperio allemão a quatro de 

Agosto prohibiu a estada em juízo e a força executoria a todos os julgados 
da justiça contra subditos a!lemães promovidos por subditos Inimigos, que_ 
eram assim tambem prohibidos de continuar em juizo? 

Nenhum, todos o sabem. Pois bem, a lei projecta da, em vez de dizer: 
o Governo, em ·represaJia a taes medida>S sobrestará de com.parecerem em 
juizo os allemães e ;l execução das sentenças a favor dos mesmos, passadas 
contra nacionaes ou estrangeiros ... , diz: no caso do Iruperio Allemão vir 
a ' tomar contra nõs represalias de guerra, o Poder Executivo poderá fazer 
isso e aquillo. 1 

No caso de naturalizaçãp, quem desconhece a lei germa.nica, ainda hon-
tem citada pelo meu mestre Sr. Barbosa Lima ... 

o SR. BARBOSA LIMA: - Bondade de V . Ex. 
o SR. MAURICIO DEl LACERDA: - .•. a lei Delbruclt, de 22 de Julho de 

1913, que manda, aconselha, suggere ou ordena imperativamente a todos alle-
mães a chamada bicephalia do indigenato, como com tanta felicidade deno-
minou, em phrase Japida;r, \> meiu honrado amJ.go; aconselha a terem dulliS 
nacionalidades, afim de que os subditos allemães possam assim adquirir pelo 
favor das constituições desprevenidas, imprecautas, rugalias e direitos po-
l!ticos, especular com essas regalias constitucionaes, e entrar, por uma il;l-
fluenciação directa, na propria governação das patrias que depois se tornarão 
como os cavallos dos hulanos? 

A l<,rança, deante de ta~ medida, adaptou uma lei de represalla ·suspen-
dendo a nacionalização, dentr o do seu territorio, e indo atê tornar sem effeito 
as anteriores, porque vinha111 eivadas. de fraude, desde a lei Delbruck, contra 
a. patria franceza invadida no no.rte por ·suas culturas e estava dentro da pro-
pria Paris se fazendo eentir . No Brasil, autoriza-se ao Poder Executivo .... 

O SR. GONÇALVES MAIA: ,.- Falta de coragem para legislar, e nada mais .• 
O SR. MAurucro DEl LACfil!lDA: - Não digo que seja isso. No Brasil auto. 

riza-se . o Poder Executivo ~. apenas si o Imperio Allemão decretar taes ~ 
taes medidas, tambem decr<:ital-as, e de tal modo que o que a.qui se faz é 
limlt&r quast a. uma providl)m.fa d~ de.1'.esa actual do pafa, e:;iquecendo.ae de 
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que o perigo a.Jlemão' não é actua.I mas eterno para todas ;i.s nacion~idadeé, 

e por parte dessa raça possante, conquistadora, mi!i1ar e fecunda. Desde 
quando se denu nciou esse perigo? Desde que elle se prepara pelas zonas de 
influencia, pelo desenvolvimento do seu commercio, ·ék't ' sua Marinha, do seu 
Exercito, pela sua organização social; .politica, economica para a disputa im-
perialista de mercados. 

Ha 45 annos que ella começou a se preparar para o seu segundo e 
gl'ande surto. 

Ha 45 annos que as nações descuidadas viram aquella raça fazer esses 
preparativos; e ainda agora quando isso se desencadea atravez da mais cruel 
de todas as guerras, ela mais d:eshumana de todas as p elejas, que já cobl'Iu com 
um grande lençol de sangue a superficie da terra, deixando viuvas todas as 
esposas, orphãs todas as creanças, a guerra mais cruenta que já foi dada 
aos , olhos dos homens contemplar, promovida pela sêde de uma expansão 
economica, pelo furor da ' conquista· commerclal, pelos desejos de imperar so-
bre todas as cousas, e sobretudo "Uber Alles"; esta guerra está preparada 
ha 45 annos com elementos que é preciso destruir para todo o sempre, por-
que si agora a olharmos como um accidente na vida internacional da Ger-
mania , e não nos prepararmos para, com verdadeiras tenazes, extirpar um 
por um dos polypos do militarismo allemã.o, apenas teremos ba,tido os ger-
manos, feito recuar os seus exercites até as suas fronteiras, ou mesmo assi-
gnada uma paz por empate, mas sempre honrosa, respeitando o principio da 
nacionalidade por nós, proclamado, não teremos evitado que com o poder 
ela sua ma.china a Germania resurja dentro em pouco em nosso territorio. 

Quer V. E x. ver quaies as consequencias das leis impreoisoas sobre a na-
turalização? Podem os allemães publicar estatisticas dizendo que em· Santa 
Catharina e Para.na ha relativamente muito peucos allemães não, natura-
lizados, mas devemos ponderar bem que os allemães naturalizados 
e os teuto-brasileiros sobem ao numero de {)em a duzentos mil, o~:

ganizados em centros, escolas, clubs, igr,ejas, uma civilização incrustada no. 
territorio da patria, e que esta , mesma gente remette por mez, só do Estado 
do Paraná onde a densidade germanlca não é grande, 22 : 000$ para a. Germa-
nia, 22: 000$ ainda .hoje se enviam nesta hora, por m ez, do Estado do p a ra ná, 
para os fins seguintes: para augmentar a frota me,rcante e de guerra, , pari:\< 
dlJ,atar a influencia {)Ommercial german.ica, para , a Cruz Vermelha ger-
manica. 

E' uma contribuição que os nobres Deputados para saber a que impor-' 
tancla monta por anno não pre9isam mais do que multiplicar , essa quantia 
por 12 para ter a cifra. 

Pols é possivel que se com;iderem brasileiros esses , contribuintes da causa. 
allernã, para o fim especial de promover nó sul do Brasil o Zollwerein? 

Pois · nõs ' não temamos medida nenhuma contra esses falsos cidadãos, 
ficamos no "aU:,torlza"; 



ii·a qtiestão dos frades, é sabido que desde ãs leis Waldeck Rousseai:J.. 
13riand e Combes, o Papa Leão X III, por um golpe político, procurando a 
a lliança allemã e sabendo da cupidez territorial de seu governo, entregou-
lhe zonas de influencia e essas zonas de influencia foram entNgues par11. a 
devida condimentação na hora da r epartição destes pedaços de terra ao tra-
balho das ordens religiosas allemãs. 

"Pois bem, o que· fez a lei? Manda ndo. confiscar, sequestrar os bens, im-
pedir os contractos, deter sob a guarda da lei as pessoas de subditos inimi-
gos, passou, ame·drontada e fugidiamente, sobre a questão dos frades e das 
or dens religiosas, e diz-se que não ha necessida de de se incluir bens de 
ordens relig;iosas 'nem pessoas dessas ordens, porque esta inclusão está im-
plícita nas palavras - soc;iedades de inimigos. 

Mas é sabido que no dia em que essa expressão fôr apenas implícita 
da lei, qualquer tribunal dará ganho de .causa a esses frades, .porqu e não 
se entende o crlterio pen al d~ uma lei dessa ordem por interpretações mais 
ou menos sophisticas de suas enti;-elinhas ou por supposições e inferimentos 
implícitos de seu t exto . 

Seria uma lei immoral . a lei que se declarasse dentro do Congresso 
sahir com o .poder implicito de entregar minha pessoa â.s cadeias de um 
g overno e os meus b ens ao confisco desse governo, fosse qual fosse o 
pretexto. 1 

A lei, para tornar -se n,10ral, acceitavel e sobretudo respeitavel, tinha 
que declarar expressament e -- ficam t aes e t.aes pessoas, taes e t aes direito~ 

• sob o imperio de tal ou qual dispositivo. 
Agora, si no estado de guerra, usando das represalias, tra t rumos com 

tanta doçura os subditos inimigos, os quaes nôs sabemos que têm seus 
contratos, não de agora, porque, desde. que houve o rompimento de rela-
Ções e que h ouve a guerra européa, os capitaes allemães não têm encon-
trado a mesma facilida de . C).e exportação em nosso territorio, mas de ha 
muito tempo têm os seus cqntratos , esses s ubditos inimigos ficam, não pri-
vados dos dir eitos ·qu e t aes contratos lhes deram, mas apenas c om os di-
reitos que esses contratos rp.es poderl.a.m dar contra terceiros ou contra o 
Estado: suspensos; quer di<"-er, em verdadeira moratoria, e lles n ã o pagam 
e não devem a ninguem. 

E ' essa a grande lei de guerra que se vai dar aos subd!tos inimigos no 
paiz! E si formos· exaJminar os contratos dos bancos allem ães, veremos que 
não deviam ser fi scalizados, mas fechados, porqtie não se comprehende que 
possam stibditos inimigos estar a distribuir dinheiro, pois é· sempre um fa-
vor, mesm o pago com juros, por emprestimo, a brasileiros, sem logo incutir 
rio e,spirito de qualquer a suspeita, muito fundada, de que a lgum delles 
possa fraquear nos gwiohets dos banC<;!,'> á causa germanica . E todos ides 
:mante,r no l).Osso .ter.ritorio verda?eiras ag~ncias de compra e venda de 
con~clencias, Que ahi estar~io para sustentar, por todos os m.odo11, ca,mpanb.aa 
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éontra a estabilidade do regimen, contra a, integridade territórlai da -patrla i 
Tudo isso .proveiu das vossas cerimçm,ias para com o inimigo; prqveiu do 

·profundo erro em que laborastes, pensando que o estado , de, guerra é fJ.penas 
um estado de direito internacionai! e não um estado mixto , de direito inter-
nacional e de direito constitucional, como todos os povos o consagra~am., 

Quando se qecreta a guerra, impera um 1 estado pelo qual todas as pro-
videncias que, directa ou indfrectamente, media.ta ou immediatamente, 1 di· 
gam com a guerra em si, cahem sob a alçada dos principios que governam 
as relações dos Estados entre si. Nem outras são as disposições ·dos capí-
tulos de todos os tratados de direito i;nternacional, quando cogitam na de-
claração de guerra, da propria situação des étrangers nos territorios do paiz 
Inimigo ou do paiz ne.utro. 

Os neutros, os estrangeiros mnnigos ou ' alliados, todos ~lles · não •são 
sujeitos a um regimen de excepção, em virtude de normas constitucionaes,: 
mas em virtude de um estado de facto e de direito, que é o estado inter~a-

. cional da guerra, o qual não recebe as suas leilfõ das Camara& leg,\slativ'as 
nacionaes, mas tem-n'as recebido daR fontes directas · ou subsidiarlia s da · 
formação do direito internacional, que são os ,tratados, ª\3 convenções, os 
costumes, os congressos e as conferencias. ' 1 

As leis de guerra estão hoje consagradas em pactos que - vejam os , 
Srs. Deputados como uma 'situação internacional é sempre :tnixta,. consti• 
tucional - para serem! leis, de • modo a obrigar o cidadão , do paiz: precizam 
de ser ratificadas, approvadas pelas suas Camaras, isto é, ·assignadas entre 
os plenipotenciarios com representação · nas suas patrias, as Camaras tor- · 
nam constitudionalmente esses tratad:cis de força in,ternacÍ011al, desde a 
sua assignatura, uma lei interna. 

' " A lei de guerra participa, portanto, como todas, as · demais .leis de 
direito internacional, do caracter mixto, de lei inteimacional e lei consti-
tucional. 11 1 

Confum\ir medidas 4-nternacionaes dom med~das ' constl!tucionaes Ileria 
' ' 1 uma cmcada deploravel, que a honrada Com~issão aliás não deu. Mas, por 

estabefocer uma distincção, tambem por demais delicada, e!jqueceu que no 
estado de guerra o Presidente tinha todos os direitos que no estado de si'tlo 
lhe ·eram inherentes, quanto á segurança interna e qu~nto á defesa exter~a 
da Republica. 

O sophisma se apegou ao art. 80, em, que se declara que pl'>d~ o Pre-
sldente dect·etar o estado de sitio em uma ou mais p;irtefl do , t "lrritorio 

1 1!J 1 
nacional, em caso de grave commoção intestina, ou, l}º perigo de uma inVa;-' 
são estrangeira. 

o SR. COSTA REGO: - ' Aggressão. 
o SR. MAuRrcro DE LACERDA: - Eu ·dtsse Invasão, porque o termo, ê ma.is' 

' correcto • 
. A, Constituição1 allãs, si V , Ex. a quizlll;' ler . .. 
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O SR. CosTA REGO: - Fa;lla em imminencia de aggressão. 
O SR·, ~;fAuRrcro DEI LACERDA: - Digo invasão e v: Ex. vai ver. por que. 
o SR. NICANOR NASCIMENTO: - E. V. Ex. tem razão. 
O SR. MAumcro DE LACERDA: - A aggressão extrangeira se verifica do 

L1ons modos: ou remota, como foi a aggressão allemã ao symbolo da nossa 
sàberania, qual a bandeira, ou immediata, como a invasão territorial .· 

o SR. NICANOR NASCIMENTO:·._ A esta ' é que a Constituição se refere. 
O SR. MAURICIO DEJ LACEJRDA: - A Constituição se refere á invasão ter-

ritorial , porque não se comprehende ·que, por u ma aggressão remota como. 
o t orpedeamento de navio na bahia de Biscaya ou na Mancha, l'li; decla1·e 
o estaclo de sitio na ilha de Bananal, em Goyaz. (Risos,) 

O caso, portanto, veja o nobre Deputado, que aliás me chamou com 
muita propriedade a attenção para os teI"'lllos da lei, a aggressão pôde ser 
geral, ou a aggressão, assim impropriamente chamada, a invasão do ter-
ritorio. 

Pelos termos · em que está redigido este artigo, t rata-se de invasão 
de territorio nacional. Por que se ·trata de invasão e não da aggressão re-
mota do territorio? Por um motivo obvio -é que n a imminenc1a desta 
aggressão ou invasão pôde-se 'dizer que, antes da decretação do estado de 
guerra, isto é, na imnünencia d~ aggressão, na mobilização sobre a nossa 
fronteira - que é uma amea9a imminente de aggressão, mas que ainda não 
é aggressão por que esta só se traduz na invasão ou então na deciaraç.'to do 
esta.do de gue.rra - na mobilização do Exercito extrangeiro que antecede· 
immediatamente a invasão, hlj. o perigo imminente da aggressão c·: ::~r:rngefro.. 

O Governo n ã o tem a guiirra declarada (veja bem a Camara a 1>('1)~Un
da differença), não a pôde qeclarar antes que o Estado inimigo se curve 
ao seu p edido de retirada das tropas de sua fronteira, sob pena delle tam-
bem mobiliza r, v erbi gratia: o caso da Russia. Mobilizadas as tropas ·rus-
sas para a fronteira a usti-iacçi., dizia a Allemanha que a Russia devia retl-
rar das fronteiras austriacas, o qual visava proteger os se.rvios, e pedia essa 
retirada porque a Allema,nha tinha um tratado de allian~a com a(~Uclle palz 
e não podia ter sinão como 1./ma aggressão aos austriacos essa mobilização; 
dernttendida na .sua reclamação, ou, segundo a obscura troca de notas que 
ha a este respeito , precipitadi1 na sua resolução, a Allemanha mobilizou as 
suas tropas: 

Esta situação a'J,1.te bellwpt, de immlnente invasão extrangeira, de ag-
gressão extrangeira, como a :resolveram os poderes internos da Allemanha? 
N(l.o; · não reinava o estado Çle guerra emquanto essa não fosse expressa-. 
mente declarada. e autorizada pelo seu Congresso. Reinava um estado wnte . 
bellwni, um estado de paz rel;'Ltiva. 

E' ahi que a ConstituicP.,o se refere â aggtessão. 
Imaginemos, senhores., a ·mobilização de uma nai;;ão sobre as . nossa•; 

fronteiras e a reclamação· uó ·'i:iwaci Governo: pàra .. ·a ·. rrotirada. imme<liata_' ;éleei 0 
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eu tropa!! com ordem de se dissolverem ou. de . !\!6 · recolherem a, tJ.uartel e q_ue 
a Nação extrangeira mantêm a mobilização e começa a nossa. Ahi ainda 
se poderia dar· a mediação de outro pa iz para evita r o estado · de guerra, 
protelando assim aquelle estado anterior á guerra por dias, semanas e tal-
vez mezes. 

As populações convizinhas das exercitas não poderiam estar sob a s 
leis · da guerra; então; para que os exerci tos não fossem atrazados, não fos-
sem perturba dos nas suas operaçõ~s e o €1Spirito pubUco não se commove~s~ 
ao influxo de modo a obstar á boa marcha das negociações, entre os Es-
tados, cada uma das nações lançaria o estado de sitio si o entendesse, para 
policiar os animas, pa~a fiscaliza r os inimigos do . paiz e a.té os extrangefros 
re;;ide.ntes amigos ou neutros, de modo a não serem embaraçadas as ope! 
rações r eferidas. 

Está ahi a ?Jfferenga entre o sitio que a Constituição dfa poderã · set 
decretado no caso de i:mminente aggr.essão extrangeira, que o Governo pôde 
decretar para um ou mais pontos do territorio nacional. Quando, porém, a 
constituição se r efere ao estado de guerra, apenas, por uma interpretação 
da ordem daquellas, implicita se poderã dizer que ella não comprehend~ no 
estado de sitio os extrangeiros. 

E por uma deploravel confusão entre a lei da gu erra e a lei do sitio, 
se poderá pensar que o sitio suppre a lei da guerra. 

Vem a defesa na Commissão sobre esse ponto . 
Dizia-se que a Constituição se referia no art. 72 ã plenitude de se-

gurança e gara ntias a brasileiros e a extrangeiros residentes no pai:r.; limi~ 

tadas essas apenas pelo esta;do de sitio, nunca se .refer io a o estl!.dO lla 
guerra. 

Mas, como o estado de guerra não é um estado de leis constituc!onaes 
internas, e sim da.quellas que participam do caracter mixto de l eis inter.-
nacionaes e _n acionaes, o que se segue é que o Estado de guerra por si só 

. implica a decretação de m edidas sobre neutros e sobre belligerantes ini -
migos no seu territor io e sobre extrangeiros ta mbem n o t erritorio que a 
Constituição não podi.a encarar ; e não .podia encara r, porque a Constitu1'-
ção não só não p ôde dispor sobre esses pontos que são pontos de trata dos 
internacionaes, de -convenções de Haya, de conferencia s dos ·congressos dos 
Est ados, como até se tratasse seria uma lei innocua e ridícula, porque 
não teria o respeito e o acatamento das nações extrangeiras. 

Imaginemos que, em ·logav de uma situação revolu cionaria no direito 
interna cional, como aquella que atravessamos, t ivessemos apenas um confli-
.cto armado entre o Brasil e uma das outra s potencias, que aqui estivessem 
subditos de potencias de primeira orderµ - allemães , inglezes, .francezes, 
russos, norte-americanos, itaUanos e japonezes ou que a nossa Constituição 
.ou o nosso Congresso montado na Constituiçij,o declanasse que, como a 
Constituição garantia a nacionaes e extrangeiros residentes todos os direi-
tos, o Congresso estri.belecia o sitio· para impedir que ·esses extrangeiros de~-
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sem impulso ao inimigo, ou conspirassem contra a se~uran!)a. 1nte1·na: bna• 
g1nemos que o Congresso dissesse que na sua Constituição havia essa enor-
midade que era materia de direito constitucional, esse absuri!o, 05 direitos 
e deveres dos cidadãos neutros em nosso territorio. Porventura a Consti-
tuição falla em cidadãos neutros, em deveres e direitos extrangeiros resi-
dentes ou em transito em nosso territorio, seja de ·neutros, belligerantes 
ou inimigos? Porventura, a . aonstitu!cão ·poderia !allar ·no extrani;eiro, bel-
ligerante, neutro ou inimigo~ Não. 

Não ha nenhum constitucionalista, por caloiro que seja .em direi'to con-
stitucional, que sustente ser materia desse direito legislar, não só sobre 
as relações dos Estado entre si na vida internacional, como o que mais 6 
sobre as relações de ordem indirecta que se trocam entre os E'!tatlos e sub-
ditos de cada um residen.tes ou em tran~ito em seu territorio. 

E' isso que a Commissão de Justiça sustenta - que o direito interna-
cional não se referindo a extrangeiros no art. 72, sinão para dair-lhes às 
mesnias garantias do referido artigo, garantias outorgadas aos brasileiros, 
só havia dous recursos: ou decretar o estado da sitio, 'l>U suspenden a 
Constituição. 

Decretar o estaô.e> dt> s1t1o- ~ar1a em resultnd!I Sô se suspendeN>m 
as garntias ,e que ;i mésmC> sitio pôde trazer- ~sse!> rerr:.ecl!os, e~sat>o nensuras, 
as quaes se resumem, com~t disse, na censura â imprensa, na restriccão 
é. liberdade de '1ocomoção, muitas vezes na prisão., sem culpa forma da, de 
alguns cidadãos, tendo se d19senvolvido assim muitos estados de sitio entre 
nós:, porque gro.ças a Deus o habeas-corpus foi-se desenvolvendo para, cor-
rigil-os. 

A lei da guerra, porém, !avoravel a cidadãos neutros e belligerantes na-
c!onaes, refere-se é. espiona15em, â. requisição, f.. traição. 

Mas os constitucionalistfLS que só liam a Constituição, ao votar a lei 
de caracter internacional, !\ão podiam vêr que nos tratados, nas conven-
ções e nas conferencias, havia toda a legislação para esse estado de guerra, 
e que essa legislaçã o não era apenas para imperar quanto aos Estados, 
entre si, de soberania a soberania e sim tambem, pelo ·caracter mixto, c9nstl-
tu,cional-internacional desses tratados e dessas convenções, ·elles deviam im-
perar dentro do territorio nacional; e atê o ideal hoje ê app!icar essas 
leis é. propria guerra civil. 

Vê, portanto, V. Ex., crpe se parte de uma confusão; ·estâ. se pensando 
quo estado de sitio é medida inherente ao estado de guerra. 

Já demonstrei que ci ei>tado de sitio é medida apenas appensa â im· 
minencia de invas8.o do territorío. 

O estado de sitio, ent(io, vem appenso ao estado de guerra, porque 
estado de guerra por si s6; põe em movimento, em acção, todo um corpo 
mecanico de principias com que nos vive a app~relhar Q paiz para q,ue im-
perjlm na, !l'uepa methodos mais hllmanos , 
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Dest'Mte os fundamentos pelos quaes estou dedu:iamto a mmna. repu. 

gnancia por essa medida ·são todos de doutrina dos mais sinceros, dos mais 
arraigados .. 

·Mas ainda uma razito - e essa infelizmente nos toca de muito ·perto. 
Vamos suppor que o estado de guerra não désbe <tO Governo a censura que 
o estado d'e sitio indistinctamenté confere contra nacionaes e extrangeiros; 
·vamos suppor que o estado de guerra não dêsse ao Governo o crlterio da~ 
represalias, que esoe nem internacional é, juvidicamente fallanc1o , p0rque é 
apenas o uso da barbaria do Estado, u so tolerado como medida da qual se 
la nça m ão para !Cintar o adver;;;a1io deshumano ao menos denti·o dos lim\-
tes de sua deshumanldade. 

Vamos suppor que o estado de sitio, que a Constituição naciona.1, inidesse 
autorizar as represa.lias . Então, se a Constituiç5.o nacio1ial não autoriza con-
tra os brasileiros as medidas que se tomam contra os inimig;os, onde auto-
riza essas medidas contra taes subditos'? No s:itio'? 

M.a·s se o S'i:tlo não p6p-e importar no i.ntei·naiT11ento n<0 d'eiicto poi· es-
pionagem na tra:tc;ão, delicto militar propriamente dito, em todo delicto que 
;importe com -a dignidade, a h onra e a · segurança da Patrta? 

Onde, na Constituição, está 'º titulo, capittulo, artigo, O'U alínea, em 
que se tenham declarado fóra da lei os inimigos ela. P a tria? ' 

Esquecem-se os Srs. Deputados que a Constituição é um codigo de di-
reito publico interno que conso1ida, concretiza e concatena princípios e dou-
trinas, aspirações e desejos, de u ma politica e de um povo? Não se pôde, 
p orta nto applicar esser; codigos ás relações desse povo com -Os demP..!::i. os 
quaes nao são g overnados pelas leis que esse' povo vota, cm um~ lingua átê 
extranha a s'ffils trmãos .de ou.tr<as patrias para cod1gos qute só s·e ·I"efero:Ín a 
aspirações, desejos -e direitos de p<Olitica i.nterna, vigorando ' pai1a estes de pre-
ferencia á m~teria de tratados, conferencias e convenções, em que, num 
amplo debate en.tre a · socieda.de dos E sta.dos , ·pelos seus delegados , se esta-
belece o primeir o arcabouço de uma legislação em materia de di):eito .das 
gentes . 

E' por faso que a Con~m'issào pôde invocar · a represalia, e, invocando 
a represalia, em um por um dos artigos da sua lei, investe o Pocler Executivo · 
de excepcionaes 11.uto1·izações para defender os brasileiros dentro do seu ' 
~erritorio, da invadi.o já feita, pacifica, perfeitamente germanica,, des de o 
imperio gérmanico n a nossa ' patria. 

O estado de sitio, entretanto,. ~ proclamado como u ma medida ad terro-
rem; é o terror branco, diz-se até que elle não vae sei; e;r.ecutado .. . 

o Sn. GoNÇALVElS MAIA: - E não tem outro fim senã o esse. 
O SR. MAumcro J>E LAC!JlRDA: -- ... é sõ para se contr:l.por a elementos, já 

ahi não se falla mais de brasileiros trahidores, .si os houver, e haja. Deus 
ou quem quer que presida os destinoi;i 1nvisiveis dp universo de n o13 i;ivitar 
esta trii:ite ti.margura ,. , 
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O S n. GoNçALVF.lS MAIA: - E' uma optima medida. pai:<a tempos eleltoraes. 
O SR. MAURICio DE LACERDA: - . . . qµe aliás não estamos longe de ex-

perimentar . Segundo escripto que acaba de passar ás mãos do Sr. Fausto 
Ferraz já, por exemplo, foi dissolvida uma linha de tiro por impatriotica, 
o 346 do Paraná. 

Vamos admittir que existam brasileiros trahidores·, como hontem disse 
'com sua autoridade o honrado leader de S. Paulo, que, aliás, não foi victima 
da censura de que foi o Deputado do Estado do Rio <l!e Janeiro quando, da 
tribuna da Camara, apenas annunciava que um estado de sitio import ava na 
suspeiçã o sobre brasileiros. 

Vamos tomar como possiveis , até mesmo como já realizadas, algumas tra-
hições. Que pôd-e o estado de sitio contra ellas? Só .pôde a prisão sem culpa 
forma da, a suppressão do habeas-corpus, porque até no que elle importa nos 
Estados Unidos é nessa suspensão. 

E depois? Processados de accõrdo com as leis communs, os cidadãos ci-
vis ahi ficarão até que nas effusões da victoria ou nos sagrados e efflu-
vicos sentimentos da paz assigna da, votemos as indefectiveis amnistias. On-
de o perig o para aque!les que conspir arem contra a Patria, que atir em nosso 
Exerci-to aos azares ·da 'batalha , como, por exemplo, as que se desenrolam 
nas pla nicies da Friuria? 

O est ado de sitio não dá iremedio, não importa na pena de morte. No 
governo do Sr. Hermes da Flonseca, o Tenente Mello fuzilou no Satellite 
varias marinheiros, foi amarrado ao pelourinho da critica e a opinião una-
nime do paiz se levantou condemnando-o. Na ilha das Cobras, o mallogrado 
Capitão Ma rques da Rocha era accusado de assassinio ou da execuc:;ão de 
brasileiros. Fundamentou-se e levantou-se bem alta a doutrina de que o 
estado de sitio era apenas a suspensão de garantias constitu,cionaes delimi-
tadas depois do art. 72, não jmportando em absoluto na suspensão c'le ou-
tros direitos . 

E agora, si ha brasileiros trahidores, como vão fazer sua trahição? E' 
preciso não ficarmos nas phrfJ.ses vagas. Hão de fazel -a ou se communi-
cando com o inimigo na eó'piopagem d1recta, de da r á tro·pa estrangeira no-
ticia dos movimentos das nOSflas forças e dos · nossos recursos militares, ou 
exercendo a espionagem proprjamente dita, apenas tirando plantas dai;; nos-
sas fortalezas, dos nossos pl~nos mais intimos de combate, antes mesmo 
da mobilização. 

O estado de sitio prenderilj. um desses !ndivi'duos e lhe applicaria as pe-
nas ordina r ias do Codigo Pen[j.l ·para a s quaes haveria não só o indulto do 
Governo como ainda mesmo a amnistia. do Congresso. 

Mas o estado de guerra arwlicaria a pena que é a âe morte, quando não 
seja outra pena· ma:is d·ura, e infamante, como a de trabalhos forçados" 

O que querem, então, cqntra os trahidores, com o estado de sitio? 
Pirãp que nãp qJ.lierem Ir!ais c.ontra \)S tra}1ido:res, quiir~m cont:ra os. ana.r-



ohi:11tas (e ahl.: é 't) i)onto)' CC>ntra os operarios, conitt'a aS grêves; M, s~· 
nhores, em primeiro logar contra os anarchistas, no proprio regimen da lei 
vigente, sem sem mesmo- no sitio, tem:os para o estrangeiro o direito de eJl-
pulsão, e si o anarchista é apenas perigoso, porque ê anarchlsta, mas não 

·se move contra a segura•nça interna ou externa da Republica dur..tnte a 
guerra porque o Governo ha de restaurar o deJi.cto feudal de opinião para e•n-
carceral-o em um estado d!e sitJ.o, si fôr nacional? 

Si erie se agitar, porque o · seu credo é anarchista, contra a declaração 
·de guerra, o Governo tem contra: elle, nas proprias leis da guerra, a prov!-
de.ricla de segurança interna que tem contra os nacionaes , contra os suh,litos 
Inimigos e contra os estrangeiros residentes em seu territorio. 

Para que o estado de sitio, si esses proprios anarchlstas pela nossa lei 
commum já vivem debaixo de um regimen de excepção·? 

Dir-se-ha que é para evitar a incontinencia da linguagem da imprensa; 
mas no que a linguagem da imprensa póde ser prejudicial ao exercicio desse 
direito de defesa de uma nacionalidade? Nas suas noticias e nas suas criticas. 
Ninguem ignora que quasi todas as noticias dos jornaes, as mais importantes, 
promanam dos p1·oprios gabinetes dos minlstros; quem dá as notir;·\a~ dH.S 
partidas e roteiro dos vapores são os proprios gabinetes? Quer:p, dá noticia 
providencias militares, senão os proprios gabinetes? Quem noticia onde estâ 
nossa esquadra, onde ancoram os navios militares, senão os gabinetes? Quem 
noticia as providencias do Governo, as mais secretas, senão o proprio Go-
verno? Quem dellas póde saber senão o Governo, que por tola vaidade pessaal 
'dã, P'ela pessoa de cada um dos seus membros, essas noticias? Isso se con-
cebe, ni'ás por que haja essa incontinencia,' toda a nação seja su'bmettida .ao 
estado de sitio, não se concebe'. 

O SR. GONÇALVES MAIA: - Atê em mensagem se annunclou a occupação 
da ·canhoneira Eber. 

o SR. MAURICIO DE LACERDA: - DiSJSe-se, senhores, que o estado fü; :;!tlo 
se dirige para a censura da imprensa, mas jã toqúei neste ponto e para 
·abreviar, passo por elle agora ligeiramente. O estado de sitio na imprensa, 
póde encarcerar o jornalista, póde impedir a sabida de artigos, mas não pôde 
evitar que da Carnara dos Deputados e do Senado, os membros do Poder. Le-
gislativo façam criticas ainda mais gra ves ás operações militnres; porqu~ iFso 
importaria em ·engaiolar o Congresso no momento em que elle mais livre 
deve estar para dirigir os destinos dos exercitos da Rept1blica. 

O estado de guerra., entretanto; perniittiu ainda · hontern, como acabei 
de dizer, a censura em discursos pronunciados por mim, pelo Sr. Ildefonso 

·Pinto, relator da Commissão de Marinha e Guerra, e até pelo nosso mestre, 
o ·Sr. Barbosa Lima. Para que, · portanto·, o estado de sitio? 

Dir-se-ha que para uma acção catalytlca: póde o Governo armado delle 
ameaçar por toda parte o povo com tal rnedid~, 41l modo ei;;te se conter dentl'Q 
dos limites das conveniencias. 
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Senhores, ·ein .primeiro loga.r não se d·ecreta um s1Uo, como quem. 11pJll!C11. 

uma simples cataplasma para alliviar uma inflammação. Um sitio· é um dras-
tlco; não é um laxante . Quem decreta o sitio lança a suspeição sobre toda 
uma patria de uma im.minente comrnoçiio intestina; e quando se decreta um 
,.sitio como este que dJ.scutii;nios, se gera a suspeita de que toda es,;a ;.i<itria 
está em imminente perigo de iw agitar contra a declai·ação de guerra. 

o SR. GoNÇALVElS M AIA : - Como na. Rus..sia.. 

O SR. MAURICio DE LACE:HDA: - Mas mezmo· na Russla, mol1illsado o 1 

oxe.rc ito, deposta a m:enarrch la trlcentenaria dos Bomainoffs, o consellw ·1U / 

so·1~1.:-iet dos operaTioo e soldados governando ao lado do min!sterio a energia 
mo.scula, prudente de K erensky, tudo isto em um conflicto deante da com- ' 

· bustão for midayel; me~nllO ena Rus·s1a só se decretou o s1tio para PF. ~ro_gr;ldo 

quando os allemães ameaçaram Riga. 
Dir-se··ha que o Governo só poderâ agir com segurança tende, essa me:. 

dlda. 
Senhore1l , não nos mudamos. Cita ram-se palavras de L incoln; não podi&. 

li:er ma.is infeliz a eV(11Cação dos meus honrados e co·nspkuos collegas das 
duas Comm!ssões Reunida s, de Diploma cia e Tratados e de Justiça. 

Lincoln, quando disse que era preciso defender a patria para se poder 
ma nter a Constituição, que era um codigo de sua organização, referia-se ao 
grave perig o da maior guerra civil que jâ contemplou o mundo. Batia -se 
numa luta desigual com o ouro dos proprietarios e braço inconsciente ãors 
proprios negros que libertava, o norte contra o sul da Republica; e Lincoln 
·naquelle· momento diria, ref!'lrindo-se ao estado constitucional de perturba!)ão 
da ordem civil, que a u nica medida seria o sitio, si .Jâ fosse tão autocratico 
como ê entre nós. Mas corpo não se podia referir â guerra externa diante 

· de seus pa.trkfos disse: "PaI'a sa:Iva.r-·nos, é precis o que todos façam nã.o sí• 
o sn.crificio de sa ngu e, mas tamb em u111 pouco de socrrificio d:t lib<>t'd<-.. •.'.'!." 

Prefiro, n~ evocac;;ão, ficar com as paÜ'~vras desse Presidente philosopho, 
.desS\e Marco AuI'elio civil que é o Sr. Wilson, o qual a.inda em· u;:t·a c<m-
. fei·encla, na propaganda patriotica, exaltava a g ra n deza da democracia ame-
·rican:a, que toda se leva.ntaya p aira servir a sua p atr.ia e moctrava qi.1_. a po-
der osa Republica, mas do que nunca, precisava nos meetings, nos comic!os, 

.. na imprensa e em todas as t ribunas, fazer ouvir a voz do patriotismo, como 
d evia ser dicm do a cada um de seus concid:l.dãos , de todas as idades, e mesmo 
de todos os sexos. 

Falava assim em 1.1ma rnltria que tem nove milhões, pelo menos. de 
subditos de origem allemã; em uma patria que, ainda na Revista Inter-

. Amarica, sobre· a politica immlgratoria da Arnerica, ch~mava a attenc;;ão dcs· 
poõ:er'es americanos para a crysW!iza çã o do colonato estrangeiro dent.m <lo 
t erritorio, em massas compa ctas , unifor mes, condensadas em verdadeiro e·,:-

. cor<loamento, em . vasm ·reglã:o goograJ>lú~. tc;>dlai;i ella.<J em s'equcr:~·la u1;ia5 

ás outras . 



l,l'ico, porta.nto, t:om as palav1•a3 '<lo Presidente Wile.'-r•, w,tM em. fl\~9. 
de uma g uerra internacional. E, quando 'não quizesse ficar com essas llR• 

lavras, eu ficaria com o exemplo de todas as nal]ões, desde a Inglaterra, 
que, sem exercito ou com um e;rnrcito que Bismarck, desdenhósamen•e, em 
70, dizia que faria prender pela ~olicia de Berlim, improvisa, num surto 
admiravel . um milhão de soldados, le:vap.tados pela liberdade da palavra fl 
i:robr etudo pelo 111."dC'lair literolfamo d'e8,$e glorfoso povo, Foi Hughes quem 
primeiro suscitou a energia da população londrina e dos conilados, até Essex, 
proclamando o dever de salvar a gloriosa bandeira. Depois, não contl.!nte 
desse liberalismo, já .com o seu exm·cito formado, Lloyd George lliUtoriza. 
o General Smooth a ir dar satisfações e expllcações ao povo inglez, das ope-
rações militare,s ·na Flandr\'S e do porque essas operações ainda pediam no 
povo inglez um anno de :,;acrificios, não só á, na linha de fogo, como até 
no regímen das subsistencias nacionaes. Foi, portanto, uma: obra de Jiber-
da.de que poude srulva-r a gloriosa Afüi.on da. invasão geri;nanica, sonhll;da ~ 
tramada com o Sr. Zimmermainn, :,egundo aca.ba d~ ·ser denun.Cliadn ao~ pro-
prios · jornaes allemães, pelo desembarque, na Irlanda, de um corpo do exer-
cito expedicionario germanico. 

Na propria Inglaterra dir-~~-ha que acaso se deseja o sitio contra as 
greves? Quantas gre:ves têm havido depois da guerra, sem que haja espa-
deiramento, sendo que o proprio Lloyd George vai para a tribuna da Ca-
mara declarar que os , gl'evistas precisam ser attendidos e appellar para os 
patrões, afim de .que transijam, no interes,se de seus capitaes, em virtude de 
serem procedentes as reclamações dos proletarios. 

Essa attitude quasi revolucl'onaria do descendente ô:e um sap;\.tdM do 
Londres, que hoje dirige, na dictadura internacional, o mundo, !oi ainda 
em homenagem ás reivindicações operadas em pleno seio da guerra! 

Na França pôde ser afastado, tambeh1 ~m plena guerra, do exercito, o 
concussi o na rio Cai lia ux. 

Quando esse homem, que traduzia para a Franç~ o inglorio tempo. per-
dido 'no preparo vão dos seus exe1·citos, o que lhe valeu a investida da Alle-
manha até o Marne; homem que se tinha atolado nos negocios administra-
tivos, em logar de ter toda sua attenção consagrada á grandeza mllitar 
de ~ua patria, quando apparecia nas fileiras ou no fron't era valado pel~ sol-
da.dos, e o governo francez de Paris teve de dissolver agrupamentos porque, 
quando o Sr. Caillaux passava nos bouvebards, havia protestos vehementes 
dos nacionallstas francezes. 

E a .historia politica da França? 
Nesse tempo, porventura, por causa da questão religiosa, que at~ hoje \lie 

teme, a França transigiu na sua obra de laicisação do ensino, muito embora 
.sentisse a alliança da curia com o Imperio Germa.nico? 

Acaso transigiu quando sentiu que, nas suas linhas de· freI\te, iam como 
conscriptos ou roupcia.s -de ssmJ.na.rios? 



Oridé ti•anslglra:m. Ol!I a.'11lgos da liberdade ··!ranc·eza, mãe feounda .:pela 
enÚgia dos seus movimentos e pela luminosidade do seu heroi·smo, de t oda-s 
as liberdades· e de todas as democracias? 

Decretou-se, .porventura, o sitio na cidade de Paris, quando os allemães •. 
como disse no meu primeiro discurso, se approx!maram até aos matadouros 
ele Neuilly e alli fuzilaram o seu mafre? 

Tem sido decretado o sitio em Lond.res só porque os aviões allemães· 
i assam a Ma ncha e semeiam a morte como 'sinistros passaros anti -diluvianos· 
que resuscitassem a um tempo na sua era histol'ica as formas e a fereza que 
então deveram ter dominado nos ares , a os em.bates entre as a.Umarias da-
quelle t empo? 

O SR. GoNçALVElS MAIA: - E este povo está na guerra de verdade. 
o SR . MAURICIO DE LACERDA: - Vamos, senhores, á Italia. 
A Italia no esforço heroico passa ás cristas do Carso, leva os seus exer-

ci tos até Gorizia. 

Depois, vulneriudo o exercito de Cadorna, pelo impet o da tacÜca valen-
temente sustentada pelos germa nicos , da. concentraçã o das massas em pon-
tos improvisados, tactica que ora se applica alli, a Italia recua n estas pla-
nícies onde se travaram dez grandes b a talhas hist.oricas que decidlram do 
destino -do mundo. Empenham-se combates cruentos, dos quaes os desfechos 
parecem marcar •com certez\t o Tesu1t'ado fina1. 

Paira sobre estes comba"~es o espirito da victoria que por tres vezes sau-
dou a espada de Napoleão, Não sabe alli quem primeiro atirará o grito 
glorioso de la garde me1Lrt, mais ne se renà pas; mas sabe-se qu e ali, Fla-
m:ino, Ju!io Cesar, os Hunos, Hanniba.J, os Romanos os B a rbaros , d epois Sol-
ferino e M'a ngenta decidiram clepois de tod o o Occidente. 

Não nos illudamios, pois, si ama·,hã º' estandarte <los ·alliad~s se abter 
ensanguentado, &. mão possant e e mysteriosa do espectro da derrota, o ap-
pel-lo virâ. a o sangue da America democratica . 

'Não nos i!lu dam:os; as batalhás que agora se desenrolam na Friuria 
não vão decidir r ealmente, desde Jogo, do desenlace da guerra; mas vão 
a rrastar pa ra a luta o sangue generoso de muitos dos que a té hoj e viveram 
entoando nas escolius os hymnos de paz ensinados nos primeiros balbucios do 
berço pela bondade e caricias maternas (m1dto bem ). Precisamos saber que 
estamos na imminencia de appe!lar para os brasileiros . 

Os nobres Deputados qu e vão ·vota r pelo sitio já nesta casa sustentaram, 
em palavras que de formosas eu não quero repetir, pelo Teceio que tenho 
de desnatural-as no seu colorido e na sua vida, os nobres Deputados repe-
tiram que nenhum brasilefro se ·n egar ia ao 'grito affligido da Patria, quer si 
A.lPm ma.r, quer si dentro do seu territorio se levantasse um perigo para, 
com o genio de improvisagão e de patriotismo latino, resguardar a obra tão 
durament'e construida -tão· longamente- cl~fenfü.da, p elo ra.ro esplrito de· cor1-
cordia que tem a abençoada União ]?rasileira, 



E . porque entã.o, s enhores, quando se desenvolve esse scenario da , b;~· 
talha da Friuria, .que, nenhum militar ignora, póde importar pelo seu resill~ 
tado no nosso ·concurso i-mmedi·ato para g uerra, va.mus brinda.r o povo 
brasileiro com o sitio ? 

o SR. GONÇALVES MAIA; - E' dolorm:Jssimo . 
o SR. MAUCIRIO DE LACEHDA: - Será .porque o Rio Grande do Sul já nào 

dá il. causa o sà!ngua glorios o dos Farrapos? Já terá morric1o a hi a fibra d'IJ 
Bento Gonçalves ou terá des·a nimado ·e desmaiado no · goso do governo a tem-
pera dos seus adversario•s, oonsuhstanciados no. punho de fer r <laqu e'lle que 
dirige o destino do E stado? 

No Paraná já não se dará, para defender as Missões, o sangue dos pa~ 

ranaenses que Rio Bra nco consagrou no · Tiro daqu elle Estado, entregando a s 
medalhas que recebera .pela sua victoria nas Missões, dizendo• que isso era 
uma restituição, que tal victoria fôra dos pa.ranaenses, porque sem o· sangue 
desses brasileiros n ã o teriamos o direito de posse sobre aquella terra que, 
afinal, era, pelo trata do, argentina? 

Será que, S.r. Pa:esidente, em Saiilta Cathan.•ina, já niio palpite º' coração 
da heroina Annita Garibaldi, que soube elevar p elo seu a mor a espada da 
obra da u nificação italiana , consagrada afinal em um codigo politico? 

·Será que, em S . .Paulo, - em S . Paulo! - o animo. dos ba ndeirantes, o 
devotamento heroico, o espírito de emprehendimento, a energia verdadeira~ 

mente americana seja suspeita ao Governo, que j não conte que a espon-
taneidade paulista repita os f eitos de outr ' ora, organizando o Brasil p elo 
interior em iluta mais barbara do que contra as armas em lu ta contra a 
natureza? 

E Minas Geraes já não contaria, para o sacrifício, com os hmnens·, com 
os seus jovens filhos, que vã o ao cada .falso cmno subiu, nesta cidade, o ·T-1-
radentes? 

E qu e troquem ·a doçura de .penetra r pela historia litter a.ria., aureolados 
commodarnente, como grandes homens da época, pela honra virtuosa de ·se. 
terem sacrificado nos adustos areaes africanos, em Prol da indepen dencla 
da sua Patria? 

Minas nunca teve um estado de sitio . . . 
O 'SR. GONÇALVES MAIA: - Nem mesmo n o tempo de Flo·riano . 
o SR. MAUIUCIO DEl LACERDA: - . .. e é o mais nacional de todos os E s-

tados e o menos impregnado de elementos estrangeiros , e onde .esses ele-
mentos são mais depressa absorvidos - dou t estemunho disso - porqu e o 
mi,neiro não sahe de s·eus habitos, de ~:m1 s costumes e . ·está sempre • com o' 
seu pa,tois m ineiro, deante .c~e qualquer requinte de elegancia; d modas a1·-

n ouveau e -ni.odern style. ' ' 

E a Bahia? A Bahià, que foi uma das unJ.ea.s terras reg'adas pelo sa'n·' 
g i:te. ·nacfonal na · I>1dep.enden6'la; '. que· tem . sido um verÇ!adeiro· ·celeiro· de sol-· 
dadOll, os quaoo consagraram a infanta1,lil.- ·bra:cileira ·<!(.nno: ·á: -ma>i2 · ·temivé~ 
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da America - a Bahia jâ não terâ os mesmos solda-O.os, ja. não terá .o mesmó 
sangue ardente que cantava, na·s suas •estrophes, Castro Alves•, o poeta dios 
·''Escravos"? 

A Bahia, qu·e .pôde gerar um Ruy Barbosa, acaso só · gerará gnomos 
impatrioticos, que não teem essa grande cabeça nem esse grancle espirito? 

E o norte'? Pernambuco e Alagõas? E a historia dos hollande~es se-
meada de cadaveres por to:!o esse territorio'? E o sacrifício grandioso de Ca-
labar, indo ao patíbulo da historia, ao mesmo tempo que sacrificado era na 
.traição de sonhar maior ~randeza, maior importancia ao imperio de sua 
patrla, sob o domínio esclarecido de Mauricio de Nassau do que sob o do-
mínio dos portuguezes? 

E o norte, que tem sido o grande fornecedor de soldados, tanto que ·O 

acttial Ministro da Guerra ingenuamente jâ insinuara que, em caso de uma: 
mobilização, o norte forneceria o maior numero'? · 

O Ceará, que tem sido sempre, na Republica e na monarchia, o berço 
de idéas Jiberaes, e, sobretudo, patrla de solc1ados tambem se terá desfibrado 
na paz e nos anceios do pequeno partidarismo que o domine? 

E Matto Grosso que, todos sabem, o Estado-Maior declarou que não 
pôde defender em caso de guerra, que só pôde fazer evacuar, que é ter-ri-
torio abandonado pelos proprios brasileiros, não tem Já ainda, no Forte de 
Coimbra, um punhado de soldados votados á morte, que terão de repetir o 
feito da retirada de Laguna,1 entre a perseguição do inimigo e a natureza hos- _ 
til, da desconhecida região que atravessava? Ent1i.o teria o leite das nossas 
mães enfraqu ecido tanto o $3-ngue de nossos paes degenerado a tal ponto que 
esta patrla só se bata com o ferrete do calceta, a bluza do encarcerado? 

Mas então que obra vamos fazer, si este povo está apoltronado, inca.paz 
de se erguer? 

O SR. GONÇALVES MAIA: - O estado de sitio é um chicote. 
O SR. MAURrcro DE LACEfmA: - Si é um chicote, nã:o admitto que este paiz 

esteja com suas energias t~o reduzidas que só se irritam debaixo de latego! 
Mas então que obr'a va1nos fazer, ~evantar a couoo d'arma, õ:e seu so-

mno lethargico, a covardia nacional, para uma improvisação que não ê 
mais do que a organização precisa de elementos heroicos do Ex·ercito, de es-
!orços, de bravul"a, de coq.gem pessoal? Então renunciemos á gi.:erra . 

Em Jogar di.sto vamos impor a guerra, que as energias nacionaes bem 
vivas repugnam acceitar. ~ declaremos então que isso é guerra como poderá. 
ser a disputa de dua.s dy1nI\astias, entre duas Marias Pias quaesquer, preten-
dentes a um throno, jazendo o povo indif.ferente·, apodrecido!! 

Não, Si-. Presidente. A propria Allemo.nha, no reglmen da guerra, para 
chegar â victorla, vai até dilatar os poderes do seu parlamento. As sessões 
deste teem sido tumultuosas. Lá niio se applica o sello ào silencio castrado 
nem se Impõe o chumbo da,s confidencias cochichadas entre muros. Os depu-. 
tadoa vobl.m contra os cha:~');c.:llerea. 



Neste mome'nto a Allemanha tomá rumo, avança sonre Fr1..,,.,.,;: e álnda 
occupa quasi todos os territorios invadidos . Porque, si ella é victoriosa, acha 
que para .proseguir na g.uerra precisa desafogar mais o direito politico de-
seu povo, sinão porque unicamente de liberdade é que se allmenta ~ "vir 
ctoria? 

Sim, de liberdade se alimenta a victoria. 
Si quereis o esmdo de sitio contra a ca nalha, contra aquelles que cha-. 

mais os depredadores que arrebentaram as propriedades , allemãs, enganae-
vos. A canalha é o elemento primaria da soldadesca? Basta , que olheis pa.ra. 
a 'França de 1789. Danton, o glorioso constfruinte da Convenção, mal'\dava 
Dumouriez nas suas linhas de frente, e qua ndo era remettida parte , da ca-
nalha parisiense, os sans culottes, recommendando ~ssa ge.nte' des·o-rdenada e 
irriquieta, Dumourdez forma.va-se em face da tropa regufa,r o os. ad;noe~tav1.1 

severamente, dizendo que indo pa.ra as linhas de combate francezas, c'ontra 
os prussianos e austríacos que queriam salvar a viuva Capet a, não Ós po-
diam confundir com os fa.:bourgs parisi<>.n1>es, e'l1l que dominava Sa,nterre, ean' 
que pontificava Marat. 

Querendo fuzilar .ª canalha entregou-a a Ke!lermann e este ,em Va.Imy, 
em Jogar de mandar ,fa~er fogo contra ·os prussianos, convidava essas alma:; 
romanticas e intemeratas a erguerem na ponta de suas baionetas o tri.cornio 
tricolor da revoluçã:o e seus barretes 1phryg.ios e a cantarem a Marselheza. 

Ke!lermann deu a sua ·ordem e a fusi.Jaria prussiana varreu a canalha · 
parisiense, que, s-em um Uro, e·rguia ao ar o seu barrete, sauda.ndo a Re-
publica, entoando um hymno de gloria 'â obra de liberdade que realizava 8: 
sua patrla! 

E d'epois Dumouriez podia communicar â. assembléa franceza a co'nfir-
mação de suas ousadas palavras, aritei. do combate, isto 6, qm; o.~ dtsfil&.· 
deiros da Argonne eram as Thermopilas da França, . porém, maiz feliz do 
que Leo~IÍdas, de certo elle não mor.reria - venceria . E nesses desfiladr::lros, 
onde se encontraram os 300 das Thermopilas da França, para confirmar o 
vaticinio atrevido de Dumouriez, ·o que triui!nphou não foi a. troJ?a regula1·, 
·foi a a.Ima generosa da ca,nalha de Pari~, tão bem des:c·rip'~a. desde a. sua 
infancia, no Gra.vroche, no Garoto clJe Pariz, do!I Miserveis de Victor Hugo, 

Sr. Presidente, fico com os humildes , pm·qu·e nesta guerra só se tem 
a Victoria aprE:ssada e argamassada no sangue e no cadaver dos humildes-. 
Esta guerra, começada par·z º"' Jntete11.~es ãc car;itai ·e de; commerclo, ha de 
fir,dar em um .hymno de gloria soberbo e tr.imriphal como uma aurora, deante 
da qual, apenas, os antigos irredentos se persignem confundidos na sua irre-
dempção querida, hymno consagrando nas suas vozes, nas suas estrophes, 
a hosanna da nova . civilisação a nascer, entre os escombros dess·a outra 
que baixa aos tumulos cercada de bayonE;t.ri,s , no- esquife de Guilherme 11, 
que ha de ·desappa.recer com a 'sua monarchia, para honra do gene.ro humano 
e paz da familia universal.. (J.:fwito bem. Mitito bem. O 01·aclor é · vivainenie 
teUcitado. Pal1nas no recinto e na& oalericu.;) 



O Sr, Gonçalves Maia: (*) - .Sr. Premente; rea1mente fanai;- agora 
seria para mim a maior das difficuldades. Depois da lição magnifica do 
grande tribull!o que se acaba de sentar, v.efo diante d<e mim não um artigo 
de .projecto, mas um c~daver. 

E é possivel que elle ainda se levante galvanizado pela maioria ·ou 
pelo governismo da maioria, mas certamente, na consciencia de todos nós, o 
que ha é unicamente a vontade de que esse artigo desappareça do projecto. 

Cada um de nós se sente humilhado tendo de votai-o. Eu me sentiria 
porque, senhores, a verdade brilha neste momn.to como um sol. 

Eu não falia.ria si não tivesse tomado commigo mesmo um compromisso. 
Ag"Ora mesmo no bond, dous passag~ii·os vinham conversando e diziam, 

aiccôrdes, fanando sobre este m es.rr:o estado de sitio, que elle era necessario 
para os aJ.lemães e que .sómente os germanophilos o atacavam e combatiam. 

Sr. Presidente, não teria absolutamente necessidade de varrer hypothese 
dessa natureza. Todos sabem quaes as minhas idêas, e si dependesse de 
nri1n, ou as .con:cretisaria om factos como este ou s·e de~endesse de mirn, · 
teria de•cretado immediatamente o fuzilamnto d 10, de 15, de 20 allemães nó 
Brasil, !Para cada brasileiro que e.Ues. assassinassem lá . . 

Assim é que mostro ·atê onde vai ·o meu odio, e po·r is·so mesmo, Sr. 
Presidente, foi que declarei aos jornaes qual era o meu voto sobre o estado 
de sitio: rejeito-o porque elle não é contra os allemães, é contra os bra-
sileiros, porque para os alle)nães não havia necessidade do estado de sitio, . 
para os allemães 'não ha C9nsütuição, poi-s elles são os· inimigos· da nossa 
patria. 

Para .el!es ha o projecto que se vai votar. Então, jâ. existindo um . pro-
jec<to que retira da i-ndividualidaic1e hunia.na. o direito sa.cra.tiffiimo de com-
parecer d-iante da justiça, qµe se quer mais? O sitio é para esse aos quaes 
se retira tal direi to? 

Certamente o sitio não é pa ra os allemães. Para esrtes ha o estado d!e 
guerra; ·o sitio é para os rtacionaes, é para os brásileiros, porque nem ao· 
menos pôde attingir os direitos civis. 

Foi dito, na Commissão, que o sitio era necessario porque si amanhã se 
tivesse . de fazer confisco de µma propriedade (isso é tremendo como direito), , 
a parte offendida podia il' aps trihunaes. Corno si nós com o sitio pudesse- ·. 
mos confiscar a propriedad·e alheia. 

Não; o sitio tem surus limitações 'constitucionaes, traçadas nas leis e 
na Constituição., 

Em · hypothese nenhuma o sitio poderia representa.r uma arma pa.ra 11. 

e:irecução das medidas conticlas nesse projecto. 

(°") Não toi nv!mto pelo ora.acr. 
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O sitio não .terh. esse objectivo juridi.co; si não ê .pa r a os a llemães, POf 
·q ue razão esse sitio', ha pouco· desf eito pe1o verbo luminoso do Sr. Maurício 
d'e Lacerdru? 

E' que, ST. P iresid-0ntl), ess·e sdtio -ê menos um,a me,dida consrtl'tu,cio;w.l 
do que medida eleitora.!!; estamos nas V!'\speras de uwa ~lejÇão presidencial, 
-de uma eleição fodeFal', e ê precdso que esse sitio seja o a-liderpe das victorlas 
futuracs. Fóra da,hi, eJ.le nã o t em objectivo; nem com re'iaçãio a dh'eitos ci-
vis n em c om relação aos allemães . 

i r I 1 
Pergunto•: temos o direito de s·er o insfrumento de ' i;;~,melhante pol1t1-

calha? 
Sr. Presidente, depois do ·discurso do Sr. Mauricio de. La cerda , em 

que S. Ex. estúdou o ·esta:do d'e si!t.io d-0bai~o do ponto •de vista do Dl1rei.to . 
Internacional e do Direito Constiii:ucional, eu só poderia m esmo encara-1'·0 ,de-
baixo do ponto de Yista 'pra tico e soo1 o aspecto do Direito Civil. • 

P a.ra conseguil-o, na Commissão, o hollrado leacier da bancada l?aulista, 
que foi quem o ped!iu, chegou, segwnclo a declaração de u m dos 

0

m eJ,l].bros dia 
Commi.ssão, chegou a d:izer: Senhor es, não devemos' confundl<r 0 s iti'O de hoje 
cor11 os d o passado . 

Os elo passa.do era m instrumento d e tyra;nnia., era m ~nstrl.j.m ~nto , de vlo-
·lencia e de perseguição; o sitio que va mos dar a o B ro. W •enceslau Braz ,ê um 
süio lrom , é um .soitio doce, ê mn !si.ti.o :tlrE!sco. 

Differe realmen te dos s i tios do pas-sado. Sim, di15fere'. , Os1 si tios. do 1 pa11-
sado eram pedidos pelo Pocler EfKecutivo ; o sitio q,ue vai~nos votar a gora é 
·of.f'erecitto a o Sr. Presidente da Republica de mão , b eija da ! , 

E.Jle riã:o o pecl!iu. Elle é o Ch€fie do Poder E xecwtivo, ·uni'co compete~e 
para vir clizer a.qui ao Legisla~ivo si pôde ou não gove,ri;1ar çom ou sem 
es-tadó ode s'itio . Entreta'Ilto , a té este momento, não .'se sabe , absolut:µnente 

' 1 ' .quitJ a opiniã o e o desejo elo ' Governo, porqu e nem em rµensage~ n em . e m 
declfü!"ação of ficiaJ tmzicJ:a, a esrta ' Casa foi dito que o Gnverno queria o es-
tado de sitio . 

O i::lR. FLORIANNo DE BRI'fTO: - D eclarou o relat'01; do parecer, J:i'or'i:tern., 
na Cornmissão. .~ 

O SR. MELLo FRf-NCo: - D~rá a V. E x . o nobre l eaàer da maioria. 
o SR. GoNçALvEs , MA~A: - Não a dv:lnno. 
Ao mesmo t empo que S . Ex:., com toda. sua a utoridade, declarav a que 

tinha sabido que esse era o desejo e a opin~ão do Sr. :NJ;inistJ.10 das Relações 
Exteriores, por infoi·mações que lhe 1ha via m sido dadas, o Ministro do E x -
terior, que, como se •sabe, repre~enta naturalmente , o p·ensam entc;> do Go-
verno, a o mesmo t empo que S. Ex. isso afffrmá.va~ o Sr. rir.. Alva.ro , de 
Carvalho, l eaàer da bancada p aulista, declarava que nós não conh:eciamos a 
vontade do Governo d a R epublica. 

P erguntado, S. Ex. disse QU€ o sitio era pensamen,to ele um dos mem-
bros do Governo. 

' · 
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O Sr. Dr. AI varo de Carvalho, leader da bancada paulista, declarou aHe> 
e bom som, respondendo ao humilde orador quando se perguntava si o Sr. 
Wenceslau Braz queria o sitio, que não' sabíamos quM o desejo do Go-
v·erno. 

o SR. ALVARO DEJ CARVALHO : - Eu não sabia; fal!ava por tnim. 
O SR. GoNÇAI.VES MAIA: - Qua ndo V. Ex. me respondeu não era O• 

Sr. AI varo de Carvalho: era o Deputado por S. Paulo, era o leader da 
bancada paulista. 

O SR. CARLOS GARCIA: - Como l eader da ba ncada fil u minense é o Sr. 
Raul Fernandes , que disse que e sse era o · desejo do Governo. 

o SR. GONÇALVES MAIA: - Não sei si s. Ex . ·disse que era a OI:}inião 
do Governo. O Dr. Raul Fernandes não precisa que eu o defenda, nem . 
tenho autoridad·e para tanto. Quando o nobre Deputado por S. Paulo 
fallou, não disse q·110 o faz-la em seu ·nomi;. 

UM SH. DEPUTADO: - Nã:o era necessario. 
O SR. GoNÇALVES MAIA : - E~ falta de n ec•essiclrude é a causa cl!e equivoco-

em que acaLo do incorrer. 
O SR. SIMÕES LOPES : - Admira que V. Ex. faça tanta questão da 

vo•ntade elo Governo. 
o SR . GONÇALVES lVIAIA: __; Não·. Faço questão de logica . Si não se co-

nheae a opi•nião do Governo porque vamoo dizer: S enhor, tomae o baraç.o-
e c1U:t:elo, ·aJcceita;e a medida que ·não viestes ped-ir á Ca.mara, mas qire ena 
vos offerece humilha.damente. 1 (Protesto.) 

O SR. CoSTA REGo: - Quanto a isto não apoiado; todos somos tão al-
~ivos quanto V . Ex. E' uma injuria que V. Ex. está atirando á Camara. 

O SR. GONÇALVES MAIA: - Sr. Presidente, realmente o sitio actua l é 
differente do passado, porque o sitio do passado era ao menos constitucional 
e o actual não o é. 

Os sítios do passado traziam a imitação do seu tempo e dos pontos de-· 
terminados , ond:e houvesse a conflagraçãp·; o actual, n ã o; é amplo. 

Sr. Presidente, chega-se ao ponto de dizer que o sitio durará todo o tem-
po dia guerra, com.o si fosse pos's•ive l prever s.i ~lla <luxa rá cinco, dez ou 
mals annos. 

O SR . FLoRIA..'<!NO DE BRITTO: - Ha !imitação ; é sine die não sine periodo. 
o SR. GONÇALVES MAIA: - :\'.-á veln o latim ... 
Eis a hi, Sr. Presidente, porque realmente o sitio actua l, que se va i dar 

a o Sr. Wenceslau Braz, é differ ente dos s itias passados . E' apenas mais 
illegal, mais inconstitu ci<onal e :in,ruis humiJhante. Ds· sitias do passacl!o nunca 
foram um enxerto nas leis coqunun s . D eante das conflagrações nacionaes, 
deante d~s movimentos que nl].nham em 11erigo a trainquillidacle publica, o 
Governo vinha pedir altiva mente, com sinceridade; el,l quero o estado de· 
s itio ; e se fazia a lei do estado de sitio, ·debatida nas duas casas do Cc>n-
.gresso, com a mpla discussão. 
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Hoje, o sitio que se vae offerecer, atirar aos Pés do Sr. Wencesla u Braz, 
é um enxerto em urria lei que o patriotismo e a dignidade nacionaes estão· 
exigindo desta Carnara. De modo que pa r ece que se tem medo que, si elle 
não rosse enxertado nessa lei, não passa ria. De facto, Sr. Presidente, p or-
que nós estamos na sit uação de approvar este projecto, a . Camara appro-
val -o-ha e arrn.stará cria S1Ua caud'a e>ssa lata vasia de kerozen1e que é o 
estado de sitio . 

o SR. FLORIANNO DEJ BRITTO: - E sta comparação é peior que o la tim . .. 
o SR . GoNÇALVElS MAIA : - Então diga em latim. 
o SR. FLORIANNO DEJ BRITTO : _ . Não ha lata de kerozene em la tim. 
O SR. GoNÇALVEJS MAIA : - Prura obtel-o, é exacto que o honrado l eader 

da banca da paulista disse que elle era um estado de sit io doce. 
Sr . Presi:dente, o estado de sitio concretiza o· que o cesarismo tem de 

mais violento, e já urna vez tarnbern Cesar, o proprio Cesar romano, foi cha- • 
rnado o arnenissimo Cesar por Tiberio., quando lhe lambia as plantas . Assim, 
Sr_. Presi-derute,. é qu e se póde chamar o esta do de sitio doce, estado de 
sitio corno os escravos diriam do chicote com que eram castigados e como as . 
cria nças , no regimen da instrucção antiga, enfeitavam a palmatoria, o ins-
trumento de supplicio com que eram punidas dia ria mente . E' assim que 
pomos assu car no .estado de sitio. 

Sr. Presidente, votei e voto contra o estado de sitio em qualquer hypo-
these, mt:!smo que o Governo o peça, porque systematicamente votairei con-
t ra todas as medida s de oppressão, especialmente, aqu ella que adoptadas 
muito ernoora nas m elhores intenções, de que o inferno está cheio, poderão 
amanhã se converter em instrumento de perseguição contra os atdversarios 
politicos. 

TamLem se disse que quem está no Governo é o· Sr. W encelau Baz, mas 
não é o Sr. vVenceslau Braz quem vai .descer do pala.cio para o executar 
Quem o vai executar são os delegados, os sub -delegados, os inspectores de 
quarteirão, todas as aiutoridadles p€qu.eninas •e despoticas.. Esrtas a utori-
dades são ttS que vão pôr em pratica as m edidas do sitio, dadas pa·ra le- . 
vantax o patriotismo nacional e prepaxail" a efficienc.ia ela Nação contra a in-
vasão estrangeira. 

Certamente, faço ütmbem m inhas as palavras do Sr. Ma.uricio de La-
cerda. - Nã:o nos illúdaJmos , po.rque ·a batailha de Friu~'ia póde ser· mui.to 
bem o inicio de um movimento nacional nosso. Certamente, já hoje o pen-
samento de iT á guerra, de ·levar paira lá o nosso contingen'úe effeetlvo, de 
nos collocar ao lado dos a lliados nas fronteiras ou onde estiverem, já 
esse pensamento não é urna utopia, elle está muito transpar ente nas entre-
linhas das decla rações do Sr. Venceslau , que na sua mensagem pastora l 
aos governadores dos Estados recommenda que desa ppareçam as dissenções 
politicas - cli.s opposições, .iá se vê, não da parte dos governos - e a ppella 
pa ra o concurso material, a offer ta da vida e do sangue de todos os que· estão 
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se ba,tendo lá. J á as pro>prias pal·avras a.o Sr· . \Nenceslau de0rn.m entrever a 
P,ossibiliade do nosso concurso na gu e·rra. 

Aliás, dizendo· estas c ousas, nã0 posso causar estra.nheza, pois sou Thffi 

propagandista da guerra desd~ 0 :rnrhrneiro, d:ia., d1esdJe1 a, iinv.-wsãio1 <l:a li3elgica. 
V.atei na Curnm,issão, e v0ta.rei ago1m, e0ntra o estado de sittli0, primeiro, 
porque é inutil, p0rq,ue nã o• apr0veita pa.ua o. cas.0 c10s estrangeiros e a penais 
vai aff ecbar aos nacionaoo que caian1 no desagrado dos governos hoeaoes. 

Votei c ontra o estado de siti0 na commissão e votar ei agora, segundo, 
porque é uma 1nedida de terro11. 

Governar deveria ser uma cousa difficH, mas já Cavour, o grande Ca-
vour, dizia (;t tle Râo· na na da ma is facil do que governar com o estad o de 
sitio. 

E : nós, entã o, queremos prepar&r ao Governo todas essas facilida des , 
contra a ROssa prapria digRidade, contra o nosso .Proprio patriotismo, irri-
tando quando, pelo contrario, o Governo deveria ser o primeiro a incen tivar 
essa s olida.riedade n aciona l junto a si, para, n o momento supremo d·o appello, 
JJE!der contar com todas as esperanças de v ictoria. 

Assim, S1'. Presiden te, terufü-me dle~'obrigado d'o c ompromisso moral, to -
mado commigo mesmo, de justificar o m eu voto relativamente a esse a rtigo 
do projecto, s into-me convencido de que a verdade está t a nto, hoje, de 
m eu lado,, como o. estava ha dous· a nnos, quando combatia a n eutra lid.a de , 
q,uwndo• combaitia os recui-sos· e tortuosidad'es do Governo no :momen;to inter·ruti-
cinal, quando. e u achava uma 'necessidade . a tomada dos vap']Jres a llemães, a 
,qµebra da nossa neutl·alida d.e , a decla.r ação d.e guerrai, verdades. que sempre 
foram combatic1as por todos a quelles que ho!ie se mostra m tãa contra os ·alle-
mães . 

Esta convicção faz com que eu acredite que a inda amanhã, mais cedo, 
talv.ez, do que pen<samos, esses proprios que hoj e querem 0 estado de sitio 
e aos quaes um jorna l já chamou "os amantes do es tmio de sitio" , reco-
nheçam que eu e todos . wq11elles que commigo combatem essa medida é quo 
estamos com a verdade. 

Era o qu e eu tinha a dizer, por or'.l. (lliwito bem; miâto bem. ) 

O Sr, Oost;a Rego: - Sr . Presfdente, o deba te é daqu elles onde, sem 
impertinencia, só poderiam fig1:1rar os mestres do ·direito. A a u sencia do meu 
nome- entre os dos oradores inscript os, seria, por isso, m ais n a tura l que :;i, 

minha presença, agora, n a tribuna. 

Mas é impossível resistir á suggestão dos dous d iscursos que acaba m de 
ser 011vidos. O nobre r eP,resentante do Esta do do Rio p·1~oduziu uma oração 
commovedora e digna do melhor apr eço dos Si:s. Deputados, pela sin cerida de 
de cada uma das suas expre~sões e pela coh erencia desse illustre collega 
com o ponto de vista que a daptou na m ateria, desde que ella foi aventada, 
·por occasião de vota•r-se na Ca mara o estado de guerra. 
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O mesmo, entretanto não se deu com o honrado representante d·e Per-
nambu co, cuja opinião favoravel ao estado de sitio, nesta emergencia, figura 
nos .Annaes. 

o SR. 'MAURICIO DEl LACERDA,: - V. Ex. tem e não t em r azão, porque 
nas Commissões •de Justiça e Dip.Jomacia houve o mesmo jogo: houve pala-
dinos e anti -paladinos do sitio, acabando tudo, depois em uma pa la dinagem 
em que ninguem mais se entendia. Agora, o remedio pa ra isso eu pedirla 
ao Zeaiter pa ulista . 

O SR . CosTA REJGo: - Não discurto, Sr. Presidente, •o que se pa.s.>ou no 
seio das Commissões de Justiça e de Diplomacia, onde .ª questão do sitio, 
si bem me lembro, e si me ê permittido divulgar o debate de uma reunião 
secreta, nã o foi encarada de rneri'tis, ;nas como uma simples preliminar á dis-
cussão das medidas complementares do estado de guen·a., constantes d<L m en-
sagem do Sr. Presidente •da Republica. E swbe-se que, posteriormente, ·O 

criterio das duas a lludidas Commissões ampliou de modo consideravel o 
pensamento do Governo . Como quer que seja, es.te é um ponto cuja elu-
cidação cabe ao nobre Rel'a tor do projecto e n ão ao hmnilde ora dor. 

A respei-to da attitude do Sr. Gonçalves· Maia, os factos podem ser r e- 1 

cordados. Na sessão de 2G ·do mez pas~rudlo, quand10 o Sr. Maurício de La-
cerda, já .naquel'la época, combati·a não a inda o sHi:o mas a poss·ibilidade dü 
sitio, deu-lhe o nobr e Deputa do por P ernambuco o seguinte a parte, que 
consta do Diario do Congresso de sabbado, 27 de Outubro, pagina 3.518, t er-
ceira Unha: - "O Sr. Gonçalves Maia: - Não se com,prehen<).e guerra sem 
estado de sitio." 

Proseguindo o discu rso do illustre representante do Estado do Rio, 
alludia este as providencias qu e o Governo precisaria tomar contra o ini-
migo, ao que o Sr. Gonçalves Maia acudiu com este outro apairte, que fi-
gura no m esmo numero do Diario do Congresso, paginas 3 . 519, linha oitava: 
- "O S 1._ Gonçalves l'{aia: ~ E providencias contra o inimigo da Patria só 
podem ser tomwdas co~ o estado de sitio". 

Creio que não preciso assigna:lar á Camara a grande incoherenci"a que 
ha entre estas manifestações do nobre D eputa do, qu e acabo de ler, e as do 
seu füscurso de ·hoj e, que todos . acab:;tmos . de ouvir. 

o SR. MAURICIO Dl!l LACERDA: - Nessa parte, não apoiado. Perante as 
Commisões ·de Justiçai e de Diplomacia reunidas, na vesv,era de ser por 
ellas deliberaido o estado de .siüo, 'O Sr. ViLlaboim, com d<:ms outro~ Deputados 
fica ram ·isolados; e, n o dia seguinte, d·epoi s da poderosa intervenção do 
leader da bancada de S. P aulo, a votação deu o seguinte resultado : tres 
contra o sitio e o resto a favor. Os exemplos, portanto, veem •do a lto. 

O SR. COSTA REGO: - O nobre Deputado pelo Est:;i,do do Rio não qu e-
r erá que eu vo1te a este ponto: aliás da competencia das duas ·commissões' a 
que allude . O que, ele •qualquer modo, se verifica é que- a attitude dessas 
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Commissões nã,o apaga a incoherencla , que assig11al-o, do Sr. Gonçalves 
:Maia. Qua ndo muito, seria. outra incoher encia a a ccentuar. 

O SR. GONÇALVES MAIA (entra;nào no r ecinto): - Eu é que sou incohe-
r ente '? O nobre Deputado é capaz de descobrir incoher encia em aJguem? 

O SR. CoSTA R EGO: - Com muit o p eza r, embora na a usen cia do nol:.re 
aparteante, acabo de fazei-o. 

O SR. GONÇALVES MAIA : - O que eu disse foi que, á primeira vista , nau 
se comprehcndia es ta do de guerra sem estado de sitio, mas agora mesmo 
estou vendo que já s e pa ssaram muitos dias e o Governo tem pra ticado to-
dos os a ctos de . guerra sem o estado d:e s itio. Já não ha necessid<ude, por-
tanto, deste . Basta o procedimento do Governo para orienta r a minha Ol)i-
nião e a minha c onducta. 

o SR. MAURICIO DEJ LACEJRDA: - E as CommJssões, ta m.b em, err; sua quasl 
µnanimida de, mudaram de opinião, com uma differ en!}ll. de horas, apenas . 
MudaTam as Commissões, como ·mudou o Sr. Wenceslau Braz . O unico que 
foi pelo esta do de sitio, nesta Ca mn,ra, desde o começo, foi o Sr. Raul F ·e1·-
n a ndes . O Sr. N'ilo Peçanha decla rou que o s itio era uma medi<da desmo-
ralizada . 

O SR. PRESIDEN'l'EJ: - Atte nção! Peço aos nobres Deputa dos que não 
inter r ompam o -orador. 

O SR. CosrA Rooo: - Não estejamos, Sr. Pr·esidente, a jogar com as pa -
lav1·as. O que o Sr. Gonçalvesi Maia disse , nos seus a.partes da sessão de 26 
de Outubro, foi que não compvehem1ia ·esta.do de guerra sem esta do de sitio, 
que ·não adrnittia providencias contra os inimigos da Patria sem o estado de 
sitio. . . O que S. Ex. tinha era, pois um ponto de. vista assenta do, em 
face do nosso él'ireito constitucional, sobre a occurrencia ou a convergencia 
desses 'dous c::ita dos , em urna situação de guernL. Pontos de vista desta or-
dem constituem questões doutrina rias, que se nã o modificam com. os fa.ctoo, 
que são méros a ccidentes da vida 'ordinaria. 

O SR. GoNÇALVES MAB: - O nobre orador est a va no recinto e deve ter 
ouvido o discurso qu e a cabo de proferir·, e onde está a justificação da minha 
attitude. 

O SR . CoSTA Rmao: - Não, eu apena s ouvi a oraçã o do illus tre repre-
sentante pernambucano. A Ca mara inteira a retem ainda. na memoria . Não 
ha. nella mmhurn;a :rosaJ.va acier oa d:os apa;r.tes de 26 de Outubro, qu e es tavam ele 
r esto, no esquecimento de todos os Srs. Deputa dos aqui presentes . E o que 
o nobre Deputaldo fez no diSCl\rso que a .caba ele proferir foi entra r na ma-
"t eriJa corno se estivesse a1s·cursando e opinando '.Pela primeira vez. 

Seu discurso é uma objurgatorla politica, em que s·e diz, além elas phra-
ses offensivas a o prop·rio brio de todos nós a deptos do sitio, que a medida 
que va,rnos votar visa fins ·eleitoraes. A a ccusa çã o é tanto mais gra ciosa 
qua nt o poderia. ter sido levantada tambem a o nobre De•put.aelo,· em 26 de 
Outubro, qua ndo foi S. Ex. , nest a Cas:i., o prirneil·o pala dino do sitio . .. 
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Não sei, Sr . Presidente, se o nobre Deput21,do, em materia eleito·ral está 
possuido de algum terror, após o ·estado de guerra, de que foi um pregoeiro 
deci<dido. ·seria, então, elle, neste instante solemnissimo, o unico dominado 
pela idéa do seu pl'oprio interesse politico, no momento em que só os in-
teresses geraes da Patria se acharrn em causa. 

Estamos fazendo uma obra de demolição contra o inimigo, de segu-
rança para os nacionaes, de cautela e previdencia para o Estado; mas faze-
mol-a em harmonia, S!Obretudo, ·e tanto quanto possive1, com os dictames da 
lei organisa do nosso .systema pdliti'co de governo. Estamos, :mais do que 

.os homens fortes, e verdadeiramente ·homens , que enfren taram e dominaram 
com a sua energia a desordem interna dos partidos ·e da guerra civil, du-
rante os primeiros e vac!llantes annos da Republ.ica, estamos· consolidando 
o regimen. Neste instante, em qu e, p elos ·effeitos da gue rra, as autocracias 
mais poderosas naufragam no tumulto r evolucionario ou, para não nau-
fragarem, transigem com o liberalismo, em uma verdadefo:a dansa de equi-
Hbrio, executada com a musica macabra das bocas de fogo, é de notar com 

.a organizaç'ão moderna das democracias, notadamente das democracias ame-
r1cànas, permit1le d~ntro do seu pooprio ·direito constituct-onal as renovações 
mai-s audaciosas do direito das gentes, em luta .de morte com a soberba . e a 
loucura do poder militar da Allemanha. 

A decretação do estado ·de sitio, medida de cau tela , nióls:te instante, con-
tra o inimigo que vive dentr·o do nosso territorio, com direitos que lhe deram 
as nossas leis liberaes ... 

o SR. MAURICIO DE LACERDA : - No estado de paz. 
O SR . CoSTA Rooo: - ... e que nós não lhe queremos suspender com a 

.arbitrariedade dos processos da guerra que elle inidou e sustenta contra o 
.mundo, é ainda uma prova do nosso cuidado de salvaguairdar os· principios 
em que assentamos o regim en da nossa Republica. 

Uma curiosa singularidiade paradoxal das circumstancias· f ez, assjm, com 
~l\W preservemos a Constituição por meio do ·emprego de um recurso precis'a-
mente que lhe 1suspende as garanti-as . .. 

Como queT que 1Seja, '° voto que a Oamara vai dar não só a este, como 
a todos os outI'os pontos d..<t proposição .dias suas commissões reunidas de 
Diplomacia e Tratadoo e Con:stitu1ção e Justiça, r.elativo ás medid:as comple-
rr4entares do 1estado de gue1-ra, -in'icia a 1\ecwnda harmonia, neista emergencia, 
da Nação com o Podor Executivo. 

O SR. MAumcro DEl LACERDA: - A me(lida não póde ser collocad;a, nesse 
tel'reno, porque o Gov•ern:o não a solilicitou. 

O SR . CoS'.l'A Rmao: - Essa hrurmonia deve e precisa sub.sisti.T em todos 
os ·C..'l;sos que se Hguem ao esta.do de guerra. O jogo d.a:s nossas ins.tâtuiçõea 
não perrnitte a irenovaçã:o imn~ediat:a dos governos, quando ·a occurrencia de 
'um clehate politico os expõe ao voto das assembléas legisJa tivas. Por issro 
mesm.o, a.cautelemo-nos ao levantar esees debart:es, que as condições diO m'eio 

\ 
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tornam, entre. nõs, p erigosos, ou quanãio os Jevan,temos, façamos por os. 
acco.m1no.dar ás oin~mnstanciaa •especirues da situação, tendo seinpre em vista 
que esQ. nos será tail(to malis vantajosa quanto maior, mais intima e indis -
soluvel fôr a solidru~iiedade de nós 11-'lesmos uns com os outros. (Muito bem_; 
71Mtito beni). 

O Sr. N-ican.or Nasc.ilmento: <v ella ordeni) - Sr . P1iesi<lente, c1. hora 
es~ando a.dian.taJdiss:i.Jna, as breves palavras que teria de dizer na füscussãio, 
di1iei encamin:barndo a vot.o-i,çâo . 

O Sr. Augusto de J,im.a : - Sr . Prer;ic1Cllnte, assignei com r·estricções 
o .pa.recer da;s nob1·es Comnüssões de Constitu·ição e Justiça e Diplomacia e 
Tratados. PreoiSo explic= mn que oo·ns '.•9te estas restricções . 

A Cama;ra. va:i pronunciar-se sobre tun a.ss umpto cuja g r'aviclaclie seria 
ocioso encarecei·: a suspensão de garantia.s ccmstitu cionaies em todo o te1irt-
torio da Republica. 

Trata-se de uma meilid'ai extraordinaria., ,que desta vez, pela sua extensão. 
geogra.phica e pela univ<ersa.lidaCUe dos seus effeitos, não -e.1w;orutra prece-
dentes na copios'a Htteratura dos nossos c':oou mentos parlamentares sob.re o· 
estaido Cle •s itio. Nunca, até h oje, ainda nos momen tos ma.is· crLticos da v.ida 
naicional, ·em que donvulsões .intesüna.s, afl'eotando extenisas z011aJs do paiz, 
pl:.zeram em perigo a segui·ap-ça da Republica, nunca se julgou de necessi-
dade interromper a; \rida norfIWl do p·ovo brasileiro, sinão na;que ll es pontos 
em quo se nudeavam os agentes da perturbação. (') poder publico usou e 
·muitas vezes ab'UJSOU deste granlll: recurso tle prevenção e repressão, n1:ac; 
smnpre limitando a a.r ea da sua a u tqrid;i,de . E' um caso• novo, portanto, 
qu:e em falta ele .ar estas ou praxes que o recommerudem á nossa deliberação, 
p;reoi'Sa ser discutido com a m·a ior claire:lla nos debates, e oom argu mentos 
que o imponham á aocei'tação .cüa Camaira, e o justJi.fiquem perarut!e o povo 
q·ue v·ai soff'rer as restrhcções na<<; suas lfüei:cl:a.lies. 

Não tenh~ outro f'Lm, v:indo a tribuna, senã:o -o d e p·eclir ao meu nobre 
e querido amigo Afrainio d!e l\!IeHo Frar_co, rela;tor do ·pairec.er, me releve ex-
pôr as d'uvid.as que me fazem hesitaJr ein acompa;nhar . desta conro das ou -
tras v.ezes, a sua a utori:llada opinião. 

A prjme;i.ra duvdda e duviéja muito relevante é a seguinte.: 
Pôde o Congresso Naci.nnal ou o P>r<esi.dente da ~publica decretar o 

es<taxl.o de sitio em toda a extensão do paiz? · 

Responde ·a Consti.tui ção, a~·t. 34, n. 21: o Oong.re.sso Nacional pôde de -
eJarar em est:aiào de s iüo uni o.u rnqA.s pontos do t er;r,ito;vio nacional . Lo·go, 
o .Congresso Nacionail não pôde usar de tal attribu.ição na tnta.lidaàe do terri-
;tor~o .naJcion<U, seJJ,ã:o em \l.lIJ.ai f\l'aic.ç;\j,o desse t er.ri•tüiI"Í'o. E' d:e lli!l.tUJreza .cJ:o. 
,s;itio ser circumooripto a uma r egião, e corn,preh ender dentro de si Jirnlt'ado· 
n umero d'e ·oou sais ou pessnas, e o cerco envolve a idéa de pres'eTvar do con--
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tagio das desor<dens a .parte pacifica do · .paiiz. Pouco impor<~a • a -maior ou 
menor e)l:te.rnsão ·da zona reerood!a. 

Elia reIJ'I'esenta •sempre a parte de uma á:rea total, rulém d'a qurcl não 
pedem trainsitar os indivíduos, sen·ão sob. a .fiscalização das au'toridades, por 
meio de pas_saportes. Qu.e fisca;Jd:ro.ção será possível, que ·numero de a'ltto-
ridaides serão !llecessaria:s para a vigiilancia, prevenção e repressão a exercer 
sobre 25 milhõe.s de hal,:>itantes espa:lhad'os p0r todo o territorio oomp·re-
hendido nas froillteka.'3 do Brasril? O Governo teri'a '.lneies paira tornar effi-
caz, condição essene:ial a tod'ais as jurisdlicções extlrao.1iili;namiais, trul estrui-0 
d!e 0sitio, ainda quando elle 'Se just1ficasse .na ocicuTrenci'a des requisita;,; aons-
.titucionaes da ionva'Sâo •estrangeka -0u da cçm;}imoção inte&-ttn:a..? Mas ainda 
n estas hypot.heses, que neces:;,1étade havia éta .UJniver.salidade ·da medida para 
todo ·o terdtorio 1a R'epubl1ca? A iawasão e.strang.eka, alinda que compre-
hendesse tod!a a faiixa littora1 da R·epubHca, ,de norte a Sul, porque .inclu1'r 
no esta.Çlo cl:e sitio as -.l'egiões interiores não attíngidas pela j,nvasão? A<t11reti, 
paira a efficacia ·da medida, devia esta !'intita.r-se a eortar a c.ommunicação 
para o interior . 

A commoção intestina ê um facto verificado, tem seus Jócos determ.i-
nadlos e esses devem ficwr i<õ·oJaclos ]Jelo co1'dão da ·segurança publica. Qua;n-
do e1la se generaliza e expl oclie em revolução, perde a efftc.acia o esfa.do de 
sitio ; é a guerra civil, ê ·O estacl!o interno de gwerra, e tanto a prevenção como 
~L 'l'epressão ·tomJaJm o caracter m!iii'tar e ~-mpera, em toda a sua P'leniitudle, a 
lei marcial, caso que -taim'bern se vertfica, sem cencuNenc.ia cl'O estacl'o do sitio, 
:por :Lnsufficiente na 1agg•ressão estrangeira. 

Não podia, po1s, a C'onstiitUJição 'esitencler -o ·estado de sitio além de um 
ou mais pontos do terrritorio 11131ci.ona.J. E o seu ·cl'esigni·o !imitativo ma~s ex-
plicito ainda se torna no a.I'.t. 80, quando emprega a expressão - em qual-
quer parte do territorio da Uni.ão; isto ê, ·o estado de siiti-0 pod'erá ser de-
cretado a.o nortJe, ruo sul, a le·ste ou ·a oêste, ou em qualqu.er p·onto do in-
terior; mas o que não pôde, porque a Censtituição não -o permi·tte, é ser 
decretado .de norite a sul, cl!e reste a 0êste, oeompreh~dendo toda a ru1·éa do 
tarritorio nacional . Quem diz - quO!lquer par.te, exclue a Mêa de .totaHdru:le . 

Permiitta-me agora a Camara que exponha minha outra duvida, que te-
rei muiita satisfação em vêr dlissipada. 

Duas hypotheses justificam o estacfo de <Jit1o, segundo a Cons tituição; 
uma ê a cl!e aggressão estrangeira, a outra ê a .de commoção intestina. 

Dar-se-ha a primeiora hypothese? Mas a aggriessão .estlran.geir.a, contt•a a 
qual pod'eria ser effieaz o ·estaido de •sitlio, que ê a que se ve_rifica em t'erri-
torio nacional, esta não existe. A ·ag.g,ressão isolada ou repeti.da em alito-
m:air., ou em aguas territoriaies de outros paizes, encontra. outros meio,s em· 
direito inten1<ac:Jional par.a ser contida ou :re.pelJ.i.cia. 

Contra .esta sevia evidentemente incapaz de eper.a:r o estado de stitio,. 
instituto de àireito publico inteI"no. 
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No caso pres'ent·e, de torped!eamento de navios brruslileilros, Ja o Ccm-
g11esso Naoiona'1 ·se 'Pronunciou oom a d:earetação do est:ado de guerra, p-ro-
,v<ooado por mensagem do Presidente da Republica, a quem ·autorizou o em-
_prego de todas as medfi.d:as, runda as exoepcionaes, que sejam neoossat1ias· para 
o exercioio da sua ruutaridruie, em face do pa:iz inimigo, e actualmente vota 
.outras medidas oomplerruentares a aerem adoptadas dentro elo pa:iz, tendo em 
vista a defesa naciunaL 

Occorrerá a seg'Unda hypothese, que autoriza o ·es ta do ª'º sitio, isto é: 
abala o · paiz alg.u ma grav;e .corrLJnoção intestina, que ponha em risco a 

segµrança oda Repubhca.? Onde? Qua;ndo? Ao conhecimento .aia Camaz·a ne-
·nhum documento chegou que a autorize ia ta1 supposição; e de facto tal 
-oammoção i1nrtesüna •não exi:ste, e ·nfiln communieação alguma !l"'ElC€beu o 
Oongnesoo do Poder E:x;eoutivo, cu ja ultd:rna mensagem, oomo as anteriores., 
relativais ·a aJCtos de hostil~dade, se lim1!Jou a lembrar ·e a solici tar medidas 
rela;tivas ao estado ·dte guerra e á situação dos subd:itos illim.igos I"esWentes 
'na Republica , 

Entre as medlidas soHaiJtadas ou lembradas não está incJuida a da <'lie-
claraçãio do esta.aio de sitio, ·não s·endo esta somenos ás outras de que b ·atou 
a mensagem. 

P·rev.idente e bem m·i:en11-do, como s•e tem revelado o Chefe da Nação nas 
.conju noturas da preserute cri:,se, que eHe tem enf.rentado com superi-0r crHeri:o, 
Sli a med:ida do estadlo de si.po não f'Oi s 'ol'icit:ada <alo Congi,esso Naci·onal em 
sua mensagem, aliás explicita quanto a outras mec1idias, é que a S. Ex. 
não pareceu ·opportuna a dJeç:retaçã:o do estado de sdtio, por serem suff1clien-
t1es as .providencias que estíj. autorizado a tomar, quanto á ma nutenção da 
ord!em publi:oa . 

Apoiado ria confiança q u•e o Congiresso Naciona;! deposita em S. Ex., 
daida a necessillade da d'e011oetação Cio ·estado de sitio, em qualqu er ponto 
«io pa:iz, onde se fizer mister esta med.ida, o Cong·nesso nfw lh'a .negará, e 
,oonsoiente dos seus deveres oonstitucionaies e d!a alta responsabilidade que 
lhe pesa de supremo mante\'l!edlor da segurança da Republica, não . hes>itaxá, 
.si o Congresso nãio estiver l'<>Unidtos, em decretar ·elle mesmo, o estado de s itiio, 
como é de sua at1Jri'buição •oonstituofonal. 

Pm ora não vej-0 r.3-zão que o a:cons,.Jhe . 
A policia ordinaria é suf.ficiente para manter a ordem interna . Para os 

elementos subversiveis estra.ngeiros ha o direito de exipulsão, vigente até 
no estado ele paz. 

O sitio militar já abrange de facto toda a área da Republica e prin-
c ipalmente o litoral, em faee do inimigo externo. O estado de guerra insti-
tuiu ipso jure restricções li. liberdade de transito através das fronteiras, que 
já não podem ser transpost<i-s sinão mediante passaporte, limitação esta 
permittida em tempo ele g12erra pelo art. 72 § 9° da Constitu ição , 
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O Governo já está de posse da !faculdade, que exerce no interfor do 
paiz, de permittir ou vedar· meetilng-s, de censura imposta á iimprensa e á s 
<:orrespondencias .postal e telegraphica. 

Na autorização que lhe deu o Congz·esso, ao declarar o estado de guerra, 
,estão comprehendidas todas as medidas impostas pela necessidade da de-
fesa nacional e da ordem interna, muito mais radicaes do que as do sim-
ples estado de sitio civ<il , que lhe restringe a acção, subordina ndo-a á apre-
ciação dos outros poderes, e não podendo na repressão exercer a sua au-
toridade além da deportação dentro do terrLtorio nacional. 

Na da, aliás, explica ria, <1.té o presente, a especificação do estado de sitio., 
Nunca a .segurança da Republica esteve mais assegurada do que no mo-
mento actual, em que toda~ as forças vivas da Nação convergem para o 
objectivo commum <la defesa da Patria. 

O pequeno partido mo .• archista, solemnemente autoriza do pelo preten-
,dente <la dynastia, collocou-se ao lado do Governo. Todas as facções do .par-
tido r epubHcano unificaram-se no objectivo commum Os movimentos gré-
vis ta s do operaria transfo,·maram-se em rneetings de a dhesão patriotica. 

Ha a mais perfeita pa<: interna, não de quietude inerte,. mas paz viva 
e consciente, formada da nnião fraternal de todos os brasileiros, em face 
do inimigo commum. Vim V hontem de Minas Geraes e pude aUi ver.ificar 

.,que todos, nacionaes e estrangeiros, rodetarn de absoluta confiança o seu 
presidente, e nas fileiras da mocidade só ha a agitação fecunda pela ün-
pa ciencia de occupar os postos que lhe seja m designados µa defesa na-
cional. 

O estado de sitio, pois, seria em Minas Geraes, segundo penso, inutil 
e se alguma efficacia poderia offerecer lá, como aqui, . como em qual-
quer ponto do Brasil, ·seria de caracter nocivo, trazendo incommodos para 
o transito com a exigencia de passaportes, tolhendo os estos do patrio-
tismo, ·e acarretando gastos extraoroinrios que iriam desfalcar preciosos 
recursos, que só devem ser ~,p.plkados na defesa contra o i.nimigo exterior. 

Se, apezar de tudo ist.J, contra todas as previsões, tiver o Governo ne-
·cessiadde de suspensão local de garantias constitucionaes em qualquer 
ponto <la Itepubllca, por não lhe .parecer pre"ferivel a decretação <la lei 
marcial, autorizada pelo estado -de g uerra, nada impede o Governo de so-
licitar do Gongresso o estado de sHio, ou de -decretai-o por si mesmo, 'Ilão 
esta ndo o Congresso reunido. 

Votarei por elle, -como tenho votado por todas a s outras medidas ne-
cessarias ao bom exito do ,~eu pr'ogramma. 

Ma s não poderei dar o meu voto, sem a presente resalva, a um estado 
.de sitio exorbitante dos limites constitucionaes, n ã o solicitado pelo Governo 
e cuja unica efficaJCia será arrefecer o enthusiasmo pa tPiotico do povo bra-
sileiro, cujo unico objectiivo é, unid-o li\-º seu Presidente, def ender a Patria 

.a m eaçada e vingar os ultrages á sua gloriosa bandeira. ( IJ1"1iito bem •. ) 
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O Sr. Manoel ;\7-i1lab0iin (*): - ·Sr . Presiden.te, como se me tem at-
trfüuid.o, a liás justamente, a .iniciativa da decretação do estado de sitio, 
cuja necessidaide tornei saliente. desde o dia ... 

o SR . MAURICIO DE LACERDA : - V. Ex. é até o s. Paulo do estado de· 
sitio. (Riso . ) 

.o SR. MANOEL VILLABOIM: - .. . em que a Commissão de Diplomacia 
tratava de propôr o reconhecimento do estado de guerra, idéa que sustentei 
ainda agora no seio das Commissões reu nidas de D iplomacia e Constituição., 
vejo-me obrigado a clizer a•gumas palavras em ·resposta aos nobres Depu -
tados que combateram a rr,edida, o Sr. Gonça lves Maia e o Sr. Mauricio 
de Lacei·da. 

A.o primeiro, parece, não será mais preciso responder, depois da re-
plica vigorosa que lhe deu nesta tribuna o nobre Deputado por Alagoas, 
Sr. Costa Rego, lembrando palavras daquelle dd.gno representante de Per-
n ambuco, afirmativas ele que só o estado de sitio permittiri<~ medidas de se-
gura;nça, em defesa da Republica; naquelle momento é que S. Ex. tinha 
razão e a calma o fará vo.ta r a ella. 

Passo assin1 a · responder, ·e o farei tambem em poucas palavras, ao 
nobre '.Deputado Sr. Maur·icio de Lacerda , que certamente inspirou s uas 
p'hrases n o seu temperamento pronunciadamente combativo, revelado com 
extraordinaria constancia nesta Camara e no seu acrysolado amor ao povo, 
que J.he .parece ameaçdo COill suspensão das garantias . 

o SR. MAURICIO DE LACf RDA: - Ao contrario. Acho que a medida elo 
s itio é mais branda que o estado de guerra. 

O SR. MANOEL VILLABOI\VI: - Perdão, ail1da não cheguei a esse ponto. 
Elstou por ora ... 

>(i) SR. MAURICIO DE LAC~~RDA : - Estou indo ao ponto de vista de syste-
matica opposição . 

r0 Sn. MANOEL VILLABOI)'vI : - justficando os intuitos louvave!is que· 
levairam V. 1Ex. a assumir a attitude que assumiu, combatendo vigorom~

mente o sitio, .por amor a os 'humildes . 
O SR. MAURicro DE LAC~~fmA: - Esta parte acho que V. Ex. interpretou 

bem fielmente. 
O SR. MANOEL VJLLABorM: - Não tem razão, entreta nto, V. Ex. sob 

. esse ponto ,de vista, .porque, mesmo Em outras ocasiões, em que os motivos 
elo sitio têm s ido differentes não foram os humildes os a:ffectados por elle ; 
salvo casos excepc!ionaes . . . 

. o SR. VICFJNTE PIRAGIBE: - Neste ponto, não a,poiado. 
O Sn. MANOIDL V1LLABor•11: - ... as medidas d e repressão, que, .m.u itas 

vezes podem ter sido excessivas ou injustas, affectaram sempre a pessoas 
de posição na politica ou n~ imprensa . 

O estado de sitio, que se c0gita hoje de declarar, não póde merecer 
essas ameaças; o seu objeotivo é o de garantir e facilitar as medidas de· 

(•) Não foi r.evi'S<to peiJ.o .orador. 
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·defosa da P a tria contt>a inimigos estramgeiros., não• sendo lici·to suppôr que, 
os· governos delle se aproveitem para a oppressão política. 

O •SR. VICENTE PIRAGIBE: - Agora é o· interesse naciena l ql\le dominai . 
O SR. MANOEL VI11LABOD1: - O estado ·de sitio hatbilit;a, o Governo a r e -

primir com promptidãe as manobra s dos inimigos• c onti>a os quaes estamos 
em guerra e as dos que; não considerados inimigos, agirem manc omrnunw-
dos com el!es', por mil modos que escapariam muitas vezes áás leis m reis 
·casuísticas. 

Não t enho o intuito, ao concedel-o, d 'e da r ae· Governo meios de pei;-
seguiç;ão, mesmo contra os subditos de pa izes inimig©s· r esidentes no padz, 
pois que mesmo para cmn estes ·devem ser praticados todos os· deveres de 
huma nidade. não se lhes applicando m edidas de· r epressão que a defesa 
do · pa iz não exija . 

O SR. MA'URICIO DEJ LACERDA : - O arbitrio das autoridades se verifica 
até mesmo no estado norm;i.!. 

Ü · SR. MANOEL VILLA'BOIM' : E aboli l'ia V. E*., por este motivo as 
autorida des ou a organizaçao politica do paiz? Certamente não. 

Mas, ordenando a discussão, parece-me ter sustentado V'.. Ex. desne-
cessidade do estado de sitio. porque o estado• de guerra suspende a Consti-
tuição, que, durante elle, se ~onserva hybernada. 

o SR. MA:URICIO DE LACERDA: - Não apoiado; o que eu disse é que du·-
rante a . guerra imperam a s convenções ·ou pa ctos, os trataKios , as leis ap-
provadas na.s confereJ1cias internacion aes que :11orem ap•provadas p elo <i:!ol'r-
g1·esso· Naciona l , como J'eis mixtas; não h a hybernaçã,o ele Cons tituição . 

o SR. M<tNOElL VILLABOIM: - Muito bem'. Assim, OU· V . Ex. sustenta: 
que o esta do de guerra dá Jogar a tofüLs as limitações do esta do de sitfo, 
e não ti1eve ter receio deste, nas suas consequencias.; ou V. Ex. entende 
q ue elle n ã o tem estes effeitos . 

Neste caso, como nã o póde negar a necessidade de m edidas ext.raordina -
rias de segur,a nça e c1efes8. da Nação, a que n ão póde ante11fü, passiveis 
abus0s das• a utoriidad'es, que n em é 1'icito presum'ili terá V . ])x. de forço-
sam ente eonceder o estado. de sitio. 

O SR . M~URICIO DE :J;,,ACJDRDA: - Con tl·a üS· inimigos o Governo poderá 
agir independentemente do es ta do de sitio; o >direito internaciona l o a u-
toriza . 

10 SR'. ·M:A:N OEL Vl'LLABOJ'M: Perdrôe-me qu'e· lhe diga não ser verda-
deira essa a ffirmação" 

A !\Const ituição assegu ra a nacionaes e estrangeiros as garan t ias elo 
art. 72', n a paz, com o n a gu erra. E ta nto assim é que faz excepção ex-
pressa, quanto ás que só TJig oram em tempo de .paz, como sãe· a s do pa-· 
ragra:pho 10 e 21. 

E desde que não exceptua dellas os subditos da.s nações jninügas re'-
sidentes no territorio do Brasil, a ell es se es tendem tambem taes garantias . 
Nem é de a dmirar que assim aconteça, porq,ue as leis da gu erra, adaptadas 



- 44-

no direito internacional, determinam que a taes subditos das nações inimi- .. 
gas sejam feitas a penas <:ts limitações n ecessarias á segurança e á defesa 
do paiz, em cujo territorio se achareni. 

E, si essas garantias subsistem a pezar do estado de gu erra e só se 
podem su spender, entre n G!< , pela declaração do estado de istio, não ha 
como deixa r o Governo d13 l.srroado do unico meio efficaz de agir na s itua- . 
ção a ctual. 

E que do estado de guerra não decorrem virtualmente as fa culda des • 
com que o sitio doma o Governo provam-n'o a lei em que se o autorizou a 
praticar medidas necessaria..; a o momento e a m ensagem ein que o Governo 
pede outras. 

Ainda m a is: prova-o o texto clarissimo da Constituição, permittindo o 
estado de sitio, em .caso de aggressão estrangeira . 

Si a aggressão estra ngdra constitue um casus belU, t a nto que a Con-
stituição manda, no art. 48 ·n. ·8, que o Presidente, verHicada ella, declare 
immediatamente a guerra, é indubitavel que as garantias constitucionaea 
n ã o se sus·pendem pela simples proclamação do estado de guerra . 

Como, porta nto, r ecu sai-o, nesta hypothese, prevista .pela Constituiçã o 
coroo uma das que o justif1cam? 

Nero se diga que elle só se ju stificaria em caso de aggressão n o pro-
prio territorio do paiz ou ; ua ndo este tenha si•do invadido. Não: o art.. 48 
n. 8 cogita de duas hypotheses - invarão e aggressão estrangeira, q u e au-
torizam a declaração immr,,hiata da guerra; consequentemente, quando, no 
art. 80, se r efere a Constit,uição á aggr essão estran geira, como causa suf-
fici ente para o estado de s itio, não exige que ella se caracterize pela in-
vasão do territorio, abra nge qualquer aggr essão. 

O caso é, porta nto, typico do esta do de sitio . E que o Governo tem 
clene n ecessidade se patenteia pelas proprias m edidas solicitadas na men-
sagem, cuja decretação e •.pplicação seriam impossíveis sem ella. 

Decretemos, pois, o estf\do de sitio; é elle a consequ encia logic:a, da si-
tuação a que fomos levados, é o remedio h eroico que habilitará o Governo• 
a ag.ir com energia e, ao mesmo tempo, com serenida de, considerada a 
insu1'fiiçiencia dos nossos m eios po!i.ciaes e a multip licidade de fórmas que 
podem assumir os manejos dos infmigos e de seus cumplices, sendo. que, 
m esmo a estes, o sitio, contendo-os e applicando-lhes as medidas de r e-
pressão permittidas na Constituição, poderá preservar de excessos a que 
justos sentimentos de exaltq,ç:ão patriotica possam conduzir. 

O sitio, a o ser viço de \jm governo moderado como é o actuaJ Governo 
da Republica, só .poder á ser uma medida ben efica . (Miiito bem ; muito bem. 
O orador é cumprimentado). 

Encerra dos successivamente os arts. 11, 12 e 13 do projecto n . 330, de 
1917, ficando adiada a votação. 
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SESSAO DE 7 bE NOVEMBRO 

Votação do art. 11 do projecto n. 330, de 1917. 

O Sr. AstoJ.pho Dutra: - Quando a Commissão de Diplomacia e Tra--
tados se reuniu, afim de romar conhecimento da mensagem do Goven10. 
pedindo a proclamação do estado de guerra entre o Brasil e a Allemanha, 
em . virtude do tor.pedeamento do "Macau " por um submarino a llemão, O ·· 

illustre representante de S. Paulo, Sr . Deputado ManoeJ Villaboim, sug-
geriu no seio · daquella Commissão a decretação immedia ta ·ao estado de 
sitio, como complementa r elo estado de guerra, affirmando aquelle iJlustre 
Deputa.ao, com sua immem:a autoridade de acatado professor de direito, . 
que o estado de guerra, p0r si só, nã.o induz suspensão das garantlias con-
stitucionaes e argumentou com ddspositivos da Constituição, para concluir 
que, a despeito da proclamação da guerra, continuavam de pé todas as ga-
rantias constitucionaes não só quanto aos cidadãos brasileiros como em · 
relação aos estrangeiros residentes no' paiz, sem exceptuar os subditos da 
nação inimiga. Dahi, concluiu S. Ex . . que, com a simples d eclaração de 
guerra, não se achava o Governo habüuado a tomar as· medidas de exc<J-
pção que fossem reclamadas a bem da defesa n acional . 

Outros, porém, opinaram que o estado de guerra era até mais amplo 
do que o sitio, qela que h u.bilitava por si só o Governo a toma.r todas as 
medidas de excepção que reputasse convenientes á defesa nacional . Deante · 
desse choque de idéas, o Governo, ouvido a r espeito, informou que o estado 
de sitio nao era medida de J.mmediata. necessidade. 

Assim, resolveu a Commissão contra o voto do eminente representante 
de S. Paulo. 

Com os dous ultimos i.orpedeamentos de navios brasi.leiros reuniaram- ' 
se as Commissões de Constituição e Justiça e de Diplomacia e Tratados 
para tomar conhecimento das medidas solicitadas pelo Governo na respe-
ctiva mensagem. Agitou-s;, então de novo a mesma these constitucional. 
Jâ então muito se havia avolumado a corrente favoravel á decretação do 
sitio, como complementar ª'"' declaração de guerra. 

Assim sendo, comprehPnde-se que qualquer medida de excepção que r 
o Governo houvesse de tomar t eria contra si uma ·fórte corrente de opinião 
dentro e fóra do Parlame.1to, o que viria enfraquecer a acção do Poder 
Executivo e talvez nullific'.1.1-a em parte, si o caso fosse levado ao Poder 
Judiciario, -por via de algum requerimento de "habeas-corpus " . 

.Scientificado o Governe de que dentro e fóra do ParlamE?nto havia 
uma poderosa corrente de opinião julgando essencial o estado de sitio, · a 
bem da regularidade da acç;ão governamental, decla rou o honrado Sr. Pre-
sidente da Republica que, embo·ra não tivesse tomado a iniciativa da me-
dida, comtudo estava de pleno accôrdo com o movimento pa rlamentar que 
se batia por ena. 
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Além disso, factos novos, nos ultimos momei;:itos occorridos, levariam 
'° Governo a solicitar''. a de~retação do sitio e por mais esta razão deliberou 
o Sr. Presidente da Republica applaufür a iniciativa parlamentar, que pu-
gnava por essa medida. 

O projecto não fixa o .prazo da terminação do sitio. Tal deficiencia, 
.entretanto, será sanada, a.doptando a Camara a emenda formulada pelo 
illustre Deputado pelo Cea,·:i, Sr. Frederico Borges . 

Em taes condições, penso que a Camara, approvando a medida, satis-
fará a essa corr'ente volumsa que a reputa necessa1,ia e adoptará uma so-
lução que teria forçosamente de ser reclamada já pelo Poder Execu.Uvo. 

O SR. PRUDElNTEJ om l\foRAiilS: - O Sr. Presidente da Republica juiga 
necessaria a decretação do estado de siU.o em todo paiz para garantir a. · 
ordem publica neste mom<:>ntG? 

O SR. AsTOLPHO DUT!l.A: - O Sr. Presidente da Republica até a ultime. 
phase dos acontecimentos niio reputara essencial o estado de sitio e por 
isso não o pediu em sua ultima mensagem, attendendo mesmo ao que s.e 
tinha aJ.legado quanto á desnecess·ic1ade da medida, deante do esta do de 
guerra. Factos novos, po!·ém, .que chegaram agora ao conhecimento do 
Governo, vieram collocal-o na situação de solicitar a medida ao Congresso 
Nacional. 

o SR. GONÇALVES MAIA: - Mais uma mudança! 
o SR . FLO!UANNO DEJ BRI'.l"'ro: - Quid inde? 
O SR. Lurz DoMINGUEJ~: -;--- E' da ccmpetencia privativa do Congr.esso 

Nacional ·votar o sitio. Podemos perfeitamente votai-o mesmo sem ser so-
licitado pelo Executivo. 

o SR. GONÇALVES MAIA: - Eu não votarei. 
O SR. AsTOLPHO DuTRA: - São estas as informações que entendi do meu 

dever fornecer á Camara-. (Mwito bem; mwito bem.) 

€>- ·Sr. PrudellJte' de M.or.aes•: (*) (par-a encam,inhar a votação) - Sr. 
Pr.esldente, quando se diSCl.J.tiru, no seio das Commissões reunidas de Consti-
tuição e Justiça e de Dit11'omacia, a questão concernente ao estado d'e · sifüo, 
tiv·e opportunidade de decl~rar q.ue uma medida dessa· grav~dade, dada a 
sua ext1ensão· a todo e teuritorio brasileiro, eu só a concederia se o Sr. Pre-
sidente da Republica>, ·que é quem tem de execultal-a, que é o responsa<vel 
pelos actos• d'ella. decorrentes, declarasse ser necessaria para a manutenção· da 
.ordem publicar duvante o estado de guerra. 

Ante a declaração fOrlT\al do illustre "leader" da maioria desta Casa, de 
que S. Ex. o Sr. Presidente da Republica entendia' desnecêssario o estaP,o 
de sitio até ha poucos . dias, rr:as que diante de fàctcrs nóvos, julga; indis·pen~ 

savel essa· pro'Vid'entj!a, venho declarar que darei meu voto <Jio · a rtigo- em ' 
questão. (M'uíto bem; mui"fo bem.) 

(*) Não foi rev1sto pelo orador . 
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Q f;r1 ~~to de i:,.µna: (*) (pqra t:ncçiminhar q, votaçdo) - .Sr. ·Pre-

sidente, diante da declaração do nobre " le;;i.(ler" da maioria, ,d,e que o &r. 
Prel>ic\_e11te 43: Republica julga necessaria a qecretaçã,Q do estado de $iti0, }lara 
melhor as·segurar a defesa nacional, 'voto por essa medida. (Muito bem; 
muitP ~.e:rn.) 

0- Sr. Mauricio de Lacerda: (*) ~para encaminhar a votação) - Que a 
Camara me perdôe, mas quando foi advogada a medida do estado de sitio, o 
honrado e brilhante Deputado por S. Paulo, o Sr. Dr. Prudente de Moraes, 
indageu, com acaba tambem de resumir, da o~inião ou do concP.ito, melhor 
digamos, de Sr . Presidente da Republica sobre a necessidade da medida, e 
houve uma algaza rra, grandes protestos, dizendo~se ·que, mesmo que o Sr . 
Presidente da Republica não a pedisse, o Congress.o i he a devia dar; mais 
do que isso: que o Congresso devia dar contra a vontade até de s . Bx., 
porque esse seu acto importaria na consagração da confiança da parte <la 
Camara, do seu apoio politico, que no momento é mais precizo ao Chefe do 
Executivo do . que medida dessa natureza . 

O SR . · GONÇALVES ,MAIA: - Declarei que não dava em hypothese rcJgum1;1. . 
o SR . MAURICIO DE LACERDA: - V. Ex . assim deolarou realn~ente. 
Agora, se a situ~çãq do honrado Deputado :\lºr S. Paulo é muito lo~iFa, 

dando o sitio, deEde que o ·Sr. Presidente da Republica qeclara que não 
pl)de prescindir dessa medida de gravidade, <ilmbora limitada no tempo , pela 
emenda do Sr. Deputado Frederico Borges, aJté 31 dEj :Oezt-mbro, 'entretanto, 
dllatada no €Spaço por toda a amplidão do nosso territorio, se a atútude do 
Sr. Prudente de Moraes é muito logica, vai-se tornar inu·iramente illogica a 
daquelles que queriam ter o prazer de concede~ o sitio, forçando a v~p. tt~de 
do Sr. Presidente da Republica, afim de assim dar-lhe um voto de c:onf\anc;:a 
politica. 

Julgo q,ue a belleza e a magestade \Íº acto go Congresso, ampas des n.aia-
ram ip.teira:mente descoloridas, cahiram como triste fita di;i finadüb con;i, a 
dedar.ação do "lea der" da maioria. O primeiro acto de energia 'parlamentar. 
com o quaj q Co;ngresso iria dotar o Pre~id,ente da Republica dr pod•ff . ex-
cepcio,:nal - . e se não f,osse a emenda do l:lr . Frederico Borges, até dç '.>Qder 
jllimitado no tenwo, porque seria durante a guerra, cahio ppr 1 erra. 

As minhas illusões sobre as .energias do Parlamento bra:ijilei~·o murcha-
ram, tristes e celeres na sua passagem, cpmo as rosas !'!e Malhçrbe . (Muito 
bem; 'fTLUito .bem.) 

O Sr. Costa Ribe~ro : (*) (para encawinhar a votação) - Sr. Presidente, 
venho declarar a V. Ex . que os meus companheiros de bancada nesta Casa 
e eu só demos o nosso voto ao artigo do projecto referente ao esta:lo de 

(*) Não foi revisto pelo orador. 



-48-

sitio, em vista de declaraç:ão que acaba de ser feita, em nome c!o GoverP.o, 
pelo honrado "Ieader" da maoria. 

Nesse sentido mandaremos nossa declaração de voto á Mesa. (Muito bem.) 

O Sr. Nicanor Nascimento: .(para encaminhar a votação) - Sr. Presi-
dente, declarei que deixava de discutir o artigo do projecto que autoriza a 
decretação do estado de sitio, para adduzir breves observações por occasião 

· ~fo encaminhar a votação desse artigo, e é o que faço. 
Acredito que o estado de sitio, nos termos em que é decretado, não tem 

assento constitucional. A aggressão extrangeira, a que se refere a Consti-
tuição, está explicada pelos tratadistas: é a aggressão >territorial. Não basta 
para justifica i-o uma oqcurrencia que não entende com, nem diminue a au-
toridade local. 

Sou, porém, da opinião do illustre Relator, •que declarou deveríamos ter 
o estado de sitio constitucional ou inconstitucionalmente. 

O SR. GONÇALVES MAIA: - No pa recer não diz isso. 
O SR. NrcANOR NASCIMElNTO: - Disse da tribuna . . Ainda acreditando que 

o estado de sitio não se acha rigorosamente fundamentado, nos termos da 
Constituição, sustento que ha occasiões em que cumpre dar um elasterio 
maximo ás determinações ·constitucionaes pa ra robusteQer a autoridade pu-
blica; e, se ha um momento em que é precizo robusteecr a autoridade, é 
este no qual o Sr. Presidente da Republica tem necessidade do apoio de to-
dos os Brasileiros e <todos os Brasileiros sabem que S. Ex . , integro corr:o 6, 

1 
não abusará da autorização qo estado de sitio. Demais, o estado de sitio é 
necessario, porquanto a Camara já sahio do primeiro erro em que laborava., 
quando confundia o estado de guerra com o estado de sitio, acreditando que 
um decorria naturalmente do outro. 

O estado de guerra foi confundido com a lei marcial, e aqui como alhures 
se pretendeu que ·<tinham funcJ,amento na Constituição Federal. 

Não tem no Brasil, como não tem na Argentina, nem nos Estados ' Uni-
dos. A lei rr:arcial é a applicação das leis militares no tempo de guerra. 

O Sr. Presidente da Republic,a pôde applicar a lei marcial, não porque 
a Constituição lhe dê em qualquer de seus textos essa attribuição; mas, 
porque a "martial Iaw" é facto do commandante de força em operações mi-
litares, e, sendo o Presidente o chefe das forças militares da naçãq, 
pôde applicar essa lei onde ha operações militares, no que limitar como zona 
de guerra local de operações de guerra. 

Isto consta de Pomeray, pag. 485; é tambem a opinião de Me. C!ain, 
de Araya. 

A applicação da lei de guerra no campo de operações já não é simples-
mente facto de direito interno. E' de direito internacional publico. Defere 
das praticas mundiaes, das Convenções e não tem sancções jurídicas. Rege-as 
a moral publica, a opinião d,as nações. 

O estado de guerra é noção do direito internacional publico. Não é de-
cretado para que exista. Em l"egra, o decireto que o declara e publica é umn 
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simples formalidade declaratol'ia de facto já existente. Nós aqui mesmo '\Ó 
declaramos que elle e:icistia e não Por facto nosso: por actos decisivos do 
Imperio Allemão. 

O sitio, ao contrario, é de direito publico constitucional; regido por a.r'-
tigos expressos da Constituição, delimitado por copiosa jurisprudencia:. 

Assim distinguindo os dous casos: 'O estade de guerra não provém de 
uma autorização leg.al, .mas de um estado de facto, de uma situação creada 
pelps acontecin:entos, e o do .estado de sitio só existe como creação legal. 
deqorrente do decreto do Executivo, não estando Ifeunido o Congresso ; ou 
deste, em sua funcção permanente. 

Eu reconheço a .necessidade do estado de sitio, neste momento, para , co-
medir a acção indigena e a acção dos heterotypos. , 

Esses são os fundamentos pelos quaes voto o estado de ·sitio, ainda que 
entenda, como o Sr. Augusto de Lima, que não está rigorosamente naa nor-
mas constitucionaes. Nem só não tem os delineados fundamentos constitu-
cionaes, por lhe falhar o assento da "invasão do territorio" por forças ar-
madas extrangeiras, ó que é a tradição liberal do nosso direito publico desde 
o Imperlo. (Constituição do Imperio, art. 179, § 35.) 

Não me parece que deva ser o direito republicano rr:enos ·melindroso em 
mataria de liberdade do que o imperial; mas, como sei do nosso lamentavel 
desapparelhamento para a acção effectiva e quero que os· elementos indige . 
. nas, como os alienigenos estejam nesta emergencia completamente doma dos 
pelos orgãos superiores da nação, d,oncedo o sitio, limitado no tempo e n o 
espaço, conforme a Constituição quer. 

Nosso dever é enfeixar na n;ão do Presidente o maximo de energias •. para 
que a acção lhe seja desentravada e efficiente, como nos ·impõe o pa triatis -
mo, a nós, de o prestigiarmos, e a elle de agi; 'vivamente . (Muito bem; 
muito bem.>. 

Approvado o art. 11 do projecto 330, de 1917 . .. 
O Sr. Maur icio de Lacerda: (pela ordem) - Sr . Presidente, p eço a 

V. Ex. faça constar da a cta que, a peza r de todos os pezares, de todas as 
declarações e de todos os a za res, mantenho o meu voto contrario. (Muito 
bem; muito bem.) 

O Sr. Presiclente: - P eço a o nobre Deputa do m a nda r por escripto a sua 
declaração á Mesa . 

O Sr. Gonçalves Maia: (pela ordem) - Sr. President e, eu subsor evo a 
declara ção do m eu collega, o Sr. Maurício de La cerda .• 

O Sr. L uiz Domingues : (pela ordem) - Sr. Presid~nt.e , ped1 a pala vra 
para mandar á Mesa a seguinte decla r ação de voto : 
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Yelll á ~esa e ê lida a s.eguinte declaração d6 votç,: 
Voto pelo estadq de sitio; 
io, porque pela Constituição ê da privativa corr:petencia d4 Con11ressq, 

quando reunido, "declarar em estq,do de sitio um ou mais pontos do t.erri-
torio naciona,, na emergencia de agqressão por forças · exrrangeira,s, ou de 
commoção interna", e o Brasil está nessa emergencia pela aggressão de 
força extrangeira á sua gente, á sua Marinha Mercante e á sua bandeira, e 
soffre commoção interna pelo evidente facto de conter em seu territorio PO ·· 
derosos inimigos natura.es, pela sua condição de filhos do paiz c?m o qual 
está em guerra; 

2°, porque no estado de guerra a salvação publica é a lei suprem.a e outro 
não é ~mbem o fito da Constituição, na guerra como na Pa:?; ~ 

3°, porque repugna ao sentirr.~nto nacional que o Governo ,seja l§Uspeitu 
(!e CQ:\llprometter a qefesa da Patria, em guerra coµi o extrangeiro, pel0 
abuso do estado dt: sitio dentr1> de-lla. 

S,~la, <lall Sess\')es, 7 qe Novembro de 1917. - Luiz Domingues. 
~ã,o. successivamente ligas as seguintes declarações de voto: 
Declaramos tei;- votado a favor da parte do projecto que decreta, o estaàc; 

àe sitio em todo territorio da Republica, visto ser essa, medida julgada ne-
cessaria pelo Governo, no actual momen.to, para completa defesa da Patria. 
cçmforme affi.rmação feita da tribuna pelo Sr. Deputado Astolpho Dutra, 
leader d!!- maioria e representante na Camara do pensarr:ento do · mesmo 
Governo . 

1 

Sala das Sessões, 7 de 1'j'ovembro de 1917. - Oosta Ribeiro. - Oaldas 
Filho. - Fabio de Barros. 

Declaro que votei contra o estado de sitio . 
Sala das Sessões, 7 de Npvembro de 1917. - Cunha Lima. 
Appro'vados successiv~mente os arts. 12, 13 e 14 do project'" t.. ZU:. 

de 1917 . 

O Sr. Presidente: - Voq subrr:etter a voto a,s emei;idas. 
Rejeitadas successivamente todas as emendas constantes do voto em se-

pa rado do Sr. Gonçalves Maia. 
Rejeitadas successivame:.nte as seguintes emendas : 

N. 1 - Onde convier: 
Em vez de - Fica declarado o estado de sitio - diga-se - Fica v Gv· 

verno autorizado a declarar o estado de sitio. - Gonçalvet1 Maia , 
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Envfado o projecto ao Senado, ouvidas as Comm1ssões de Constituição e 
Legislação e Justiça, ao art. 11 foi. suggerida a modificação da decretação 
do estado de sitio a juizc do Governo . A Commissão de F inanças deCÍarou-
se de accõrdo corr' as duas Commissões acima referidas, na sessão de 9 de 
Novembro. 

A requerimento do Sr. Mendes de Almeida, o projecto, cCJm as emendas, 
entra lmmediatament e em discussão unica. 

Sobre, tJ dispositivo decretar1do o estado d" si1.iü fallou o Sr. Ruy Bar·-
bosa, na sessão de 9 de . Novembro. 

O Sr. Ruy Barbosa: (*) - Sr. Presidente, daria tudo por não fafü;.r 
hoje; mas, infeilzmente, não me é possivel. De cama, toda esta mànhã, 
levantei-me para ter a honra de vir dirigir a palavra ao Senado. 

Queira elle, pois , receber com indulgencia este esforço Ingrato e des-
interessado a bem do noss0 dever commum, que não é sinão o de · colla-
borarmos todos para que as nossas deliberações observem a lei, sobretudo 
a. lei constiitucional, sirvam ao interesse publico e reflictam os sentimentos 
da Nação. 

Poucas vezes terei vindo á tribuna com maior constrap.gimento ·e des-
gosto. 

Desejoso, como tenho ,emonstrado com ·provas de toda a ordem, as 
ma;is sérias e as menos habituaes na minha vida política, de contribuir 
.para o bom exito da attitude assumida p elo Governo, em conformidade com 
as idéas, as aspirações e c,s esforços em que m e tenhc> empenhado pelo 
concurso do Brasil na gm~rra contra a AJ.lemanha, sinto-me magoado, e 
profundamente, de vêr a fa.cilidade . com que é desprezada a minha contri-
buição e po~to de lado o meu voto, como si fosse o mais insignificante, o 
mais' desautorizado e o ma;i.•J nullo desta augusta Assembléa. 

(.*) Não revisto pelo or~Ldor. 
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o SR. VICTORINO MONTEIRO: - Acho que V. Ex. tem toda a razão. 
O SR. RuY BARBOSA: - Si o projecto se limitasse a consagrar as me-

didas solicitadas pelo Governo da Republica no intuito de responder ás 
violencias e ás provocações de a llemães, com os meios de represalla e de 
defesa necessarios, ou si ainda, additando essas medidas, o projecto não 
tratasse ma·is, sinão de lhe!l accrescentar as suggeridas ás dignas Commis-
sões desta Casa, pelo seu estudo ácerca do assumpto, eu não me levantaria 
hoje talvez, nem para dizer uma palavra, limitando-me a sanccionar com 
o meu v-0to silencioso o projecto e as suas emendas. 

Bem sei que nem todas consultam igualmente . a minha maneira de 
pensar; mas tambem eu d•:. muito bom grado, estaria disposto a fazer 
aquelle sacirficio a que ainda ha pouco alludiu o nobre Senador por Matto 
Grosso, abrindo mão de c-tlgumas das minhas opiniões particulares, em 
beneficio dessa harmonia desejada entre nós todos, em occasião de tam::i.-
nha gravidade. 

Algumas dessas medid>l,s não consultarão talvez, rigorosamente, ess<"" 
a ltos pr>incipJ.os Jiberaes, ess;is grandes noções jurídicas em torno das Q.Uaes 
se ia constituindo o direito de guerra, principalmente depois que as duas 
grandes conferencias de Haya começaram a introduzir no dominio dessas 
idéas o setimento da necessidade juridica e a organização de um .systema 
capaz de convertei -as em JP.is obrigatorias ás nações constituídas. 

Desgraçadamente, porém, Srs. Senadores, todos o sabemos, o caracter 
imprimido á guerra, actuatdente, pelos excessos da política allemã desviou 
o curso da evolução do dir,eito internacional, severizando o seu caracter, 
·em muitos pontos, e pondo-o em a lguns delles, em contradição com esses 
princípios de justiça, de direito rigoroso, sobre os quaes todos nós aspira-
mos vêr constituído o codigq das relações internacionaes. 

Em vez de termos, hoje, porém, Srs. 1Senadores, a guerra . como estava 
planejada nos mestres da Hciencia, nas lições da doutrina, nas convenções 
das Conferencias de Haya, llm vez de termos uma guerra elevada a al-
tura deste grande principio, como uma luta a penas entre governos e exer-
citas, forças armadas contra forças armadas, vti.mol-a retroceder desse ponto 
'adeantado a que já a tantus seculos tinha chegado com o ensinamento de 
G:rotius, vimol-a retroceder 4 situa ção actual em que as nações se emba-

··tem- contra as nações sem distincção de forças armadas ou de populações 
'não combatentes em que '1e despedaçam, em que todas' as garantias des-
·ap);>arecem, em que a força, qnicamente, se expande em toda a sua plenitude, 
como 'a arbitra final de to11as as questões e a senhora dos destinos da hu-
manidade ! 

Em uma sítuação como esta, Srs. Senadores, a defesa dos pista.dos ag-
gredidos os arrasta, muita_s vezes, a expedientes de uma severidade ~ue o 
ddre ito ordinario não auto ;·izaria, mas que as circumstancias exigem, im-
põem, de modo tão a bsoluto, que os espíritos mais adeantados, mais liberaes, 
mais equitativos, cedendo á evidencia desta necessidade irresistivel, e for-
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çados pelo dever do ·patriotismo, da salvação das nações aggredidas, não 
têm · outro remedi o, Srs. Senadores, sinão fazer como eu faço neste mo-
mento em que venho dar o meu illimitado apoio ás medidas solicitadas 
pelo Sr. Presidente da Republica, na sua mensagem, e ás accrescenta-
das a essas, já pelas Commissões da Camara dos Deputados, já pelas Com-
missões desta Casa. 

Não tenho, porém, Sr Presidente, a satis.fação de poder estender o 
meu a poio á medida addicional que nasceu naquella ·outra Camara e com 
que as Commissões desta :-i.cabam de concordar sem reserva. L amento, Sr. 
Presid·ente, a união destas c'.uas ordens de idéas differentes em um só pro-
jecto. A mim se afigurari!1 evidente a conveniencia de que as medidas re-
lativas á defesa do paiz contra o inimigo, as m"ldidas .propriamente de 
guerra, constituíssem, como era natural, o seu projecto, e o estado de si-
tio, pela sua natureza inteiramente diversa de medida de policia interna e 
subordinada a disposições constitucionaes, entre nós muito estrictas, tf-
vesse, por sua vez, o seu logar, ·em um projecto differente. Haveria com 
isto uma grande vantagem (talvez me il!uda, eu, Sr. Presidente, talvez 
faLle como interessado no >i.ssumpto, haveria, .para mim, a vantagem de não 
ter que fazer restricções ao meu voto no tocante ás providencias de guerra 
e conservar a minlha liberdade antiga, até. hoje mantida a través de todas 
as situações deste regímen, a minha liber.dade antiga de discutir o estado 
de sitio, e divergir dessa medida, si acaso a quizessem estender a propor-
ções dentro das quaes a . minha consciencia se V'isse obrigada a recuar. 

Não costumo, Sr. Presltlente, fazer protestos de apoio a governos, siniio 
com a sinceridade que me costuma inspirar em todos os actos da minha 
9arreira publica . Não deveria, portanto, Sr. Presidente, ser suspeito do 
governo actual nem aos seus amigos de menos zeloso do que elles no in-
teresse de cercar a existencia e a fortuna desse Governo de todas as me-
didas uteis, honestas e legaes. 

Não tendo hoje com a política de meu paiz outras relações sinão as que 
resultam da situação a que me tenho visto r eduzido, pelo concurso succes-
sivo de quasi todos os governos, de corpo estranho e membro suspeito á 
Republdca, pela qual a minha conscienc!a me diz que me tenho batido com 
desinteresse e verdade, eu neste momento não tenho, não posso ter outras 
a.spiraç~s sinão as de contribuir .pelo modo mais efficaz e mais sério pa1·a 
a segurança, a fortuna e a gloria do Governo actual , no caminho em que 
elle erítrou, de manter a dignidade, a honra e os direitos do nosso paiz con-
tra as insolencias estrangeiras (muito bem), contra as aspirações de con-
quista européas, contra os planos de absorpção da nossa existencia, con-
tra os antigos projectos de eliminação do Brasil, da sua reducção a um ap-
pendice de potencias conquistadoras. 

Não. Ninguem mais r.:i><lmente desejoso de mostrar por todos os modos 
o calor e ·a devoção desta a ttitude por mim assumida. 
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iSabe o Governo actual que eu não tenho perante elle interesSea nem 
pretenções. Recebi-o sem prevenções, com sympafillia, rendendO-lhê todos 
os •Preitos mesmo de apoio, na convicção em que estava de que; ·sucóedenda 
a uma situação tão ruim, tão condemnada, seria impossivel qu~ não fosi;~ 

muito melhor, e acreditando que todos nós, os empenhados el:n boa fé· no 
combate ao Governo passn.ao, nos deviamos sentir obriga:dos a có!la:obrar 
para que este· nos fosse progressivamente levantando do esmorecimento em 
que o paiz havia cabido pelos erros e crimes da situação passada. 

E', portanto, Sr. Presidente, com a maior surperza que, após tantas 
demonstrações do meu sincero apoio a esta situação e principalmente de-
pois da attitude por mim :1ssumida nesta tirbuna a inda ha poucos ilias, por 
occasião de se declarar a guerra, appellei para a harmonia unanime de 
todas as opiniões, para a eliminação de todos os resentimentos, para o con-
curso de todas as boas· vontades; com grande .surpreza, Sr. Presidente, 
ne passo agora dado, vejo manifesto o desdem, a sobranceiria, a lndiffe-
rença, o desprezo com que esse meu concurso é .cotado aos olhos da situa-
ção seus chefes, seus amig 'S. 

Por que collocarem-me na situaçião de vir negar aqllli uma medida so-
licitada pelo Governo, em nome dos interesses da manutenção do nosso pos-
to ná guerra, para o ingresso do Brasil; para o qual tanto contri'bui eu, 
antes que todos os ' guerreiros de hoje houvessem entrado nesse canpn:ho? 

Convencido estou , Sr. Pr
1
eaidente, que si, por habito antigo, os arbitros 

da Republica não consideraf.~em traçado entre mim e os que governám o 
paiz um cordão sanitario, r.~ste momento, tratando-se de impor ao paiz o 
estado de sitio e o estado de sitio nos termos em que elle é formulado nes-
ta proposição, uma conversa prévia, uma conferencia de boa fé entre col-
legas, uma approximação cortez e natural entre amigos do mesmo regímen, 
uma pequena delicadeza, uma destas homenagens de civilidade ordinaria 
para com o velho republicano que eu sou, teria evitado a situação em que 
me vejo de vir á tribuna para lutar pela defesa da minha consciencia, con-
tra uma medida tão pouco necessaha que o Chefe da. Naçãd ÍOi l:i ilrifheiro 
a Íhe não ter percebido a necessidade. 

'senhores, todo o mundo conhece nesse assurhpto os meus precedentes. 
Ni.ngu em ignorava á assichiidaà.e com que todas as vezes que se suscita 
nesta tribuna a questão do estado de sil:io, ·e afites que com elle 'ifü' oc-
cupasse esta tribuna, fui eu sempre o primeiro a lomar posiçã'o 'e â pré-
gar as idéas legaes contra ps abusos, senhores desta instituiçã<l, desiíe o 
seu começo, para a explorarem, parâ a desnaturarem, para a ertvi1ecerem. 
para a converterem na maif;l odiosa das instituições, na mais E!xctescerite, 
na mruis perigosa, na maüi ;i,nomala, na mais contradictoria com á. fraiu -
reza e o espírito do regirtieff. 

Tudo que ahi está sobre estado . de isÜo, senhores - porque nã& di-
zêl-o? - é creação de mlnr~a iniciativa ~apoiados); dos meus sacrif!cios, 
dos perigos a que me expuz, das lútas que travei; da tenacidade com que 



- 55 -

me tenho mantido pará. di>fender o paiz contra as exagerações de uma 
instituição que pôde ser util, legalmente observada, mas qu'e exorfülané!o 
por acasô da legalidadê se converterá na tnais d esastrosa das , instituições 
e ná; mais infensa natureza de um regimen. que t emos como rotuld, ó da 
verdadeira democracia. Fui eu que comecei a lutar por essas coisas, qlian-' 
do nos primeiros. momentos da Republdca, digamos assim, 01/ abusos entra-
ram a invadir o . campo constitucional e a roer pelas raizes essa instituição 
delicatla; Desde a primeira vez em que ella surdiu entre nós, praticamente 
affirmada: em actos tle Governo, não me demorei, estando aindà declarado 
o estado tl'e sitio, debaixo ainda d as suas ameaças, em oppõr o meu peito, 
com o risco da minha libe .. dade e o de todos os outros perigos, naque!la 
época muito reaes, á liber,fade com que o Governo daquel!e tem.po entr ava 
nesses domínios do Direito . Constitucional. 

Lutei na tribuna judic'!aria, lutei na imprensa, lutei ·n este Senado, em 
campan!has s uccessivas, vencido no começo, cbhdetnnado a ptineipio, es-
magado nas minhas prim~iras tentativa~. mas téndo mais tarde a satisfa-
ção de ver que esses prind pios, essas idêas, essas formulas eram successi-
vamente abservadas não tó na esph era das assembléas politicas1 nãó só 
pelos otgãos geraes da opinião, mas ainda no seio dos tribunaes de jus-
tiça . ESse principio, todo o prdncipio de que o estado de sitio se limita erre 
tre nós exclusivamente, á8 medidas definidas no art. 80 da Constituição, 
isto é, o .principio de que os governos, sob o estado de sitio não ·podem sinão 
prender ou desterrar para lagar não destina dos a réos de crimes communs 
e remover para outros pontos do territorio nacional, o principio de que os 
effeitoe do estado de sitio cessam com a cessação do estafio de sitio, o prin-
cipio de que a acção do estado de s itio não a nnulla as prerogativas, as 
immunidades parlamen tares, esses tres princípios, esses tres grandes prin-
cipioe fundamentaes me for:tm todos rejeitados, quando no .começo deste re-
gímen, eu levantei a sua bandeira pera nte o Supremo Tribunal Federal. 

Nessa época, só um voto, o de um só dos illustres m~mbros ·daquelle 
areopago m e honrou com o seu apoio.Folgo de r ecordar-lhe o nome, · lem-
brado agora pelo honrado Senador pelo Estado de S. Paulo, o. Ministro 
Pisa e Almeida. Em torno desse voto, como dia mante em volta de um 
nucleo crystalino se constituiu por uma evo1ução consta nte e p rogressivà 
do dlrelio actual sobr e est<, assumpio, entre n ós fundado na jurisprudencia 
judicial, na jurisprudencia parlamentar e na jutisprudencia moral da opi-
nião, intolerante hoje de um abu so que naquelle t empo triumphou, saudado, 
coroado, a ppla udido, aicclamu.do como a expressão incontestavei da lei e do 
regímen republicano. 

Todavia, Srs. Senadore<; , nunca, n este assumpto, como nos demaJs 
(permittam-me que o diga, poi~ isto é uma conversa, é uma pa lestra entre 
amigos, animada, ás vezes. p elo calor natural do meu coração, o que não 
quer dizer sinão a sinceridade, sem e

0

nvolver rancor ou a~edume, porque é 
apenas a expressão da verdade que Íne está no fundo da alma), nunca, 
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dizia eu, sendo verdadeiramente conservador, conservador por na tureza, 
por convicçã o e por estude, o meu amor as idéas Jiberaes obedeceu senão 
a esse culto do principio de conservação, porque, no m eu espírito, a li-
berdade é o primeiro elemento de conservação e de ordem nas sociedades 
humanas. 

A liberdade, digo eu, a v erdadeira liberdade é a liberdade harmonica, 
a liberdade debaixo da lei, a liberdade consistente na reciprocidade entre 
os direitos de todos. E' por essa liberdade que me tenho batido; é pela 
minha devoção a essa liberdade que eu, como satisfação, dentro de mim 
mesmo, me posso declarar o m a is antigo, o mais sincero e o mais incorri-
gi vel dos conservadores. 

·Dizia eu, pois, Srs . Senadores: conservador como sou, por ser liberal, 
libera l por ser conservador, nunca exagerei a resistencia ao estado de s i-
tio além dos limites em que ella sensata e juridicam ente, devia ser guar -
dada. Por isso, aos governos que ·vieram solicitar desta Casa essa medida, 
governos com os quaes estava até em a ntagonismo, não .a recusei, em-
quanto acreditei que os governos republicanos podia m ser sinceros no pro-
t esto que f aziam de, no u so dessa medida, nã o excederem os Ji.mites legaes_ 

E' assim que, estando até então em ant agonismo a o Governo do gra n-
de brasileiro Prudente de Moraes, deante do a ttentado de 5 de Novembro, 
fui um dos pr imeiros a 3e pronunciarem pela concessão da medida que 
ora discutimos. 

Nenhum Governo aind't a dministrou este regímen com mais intelligen-
cia, com mais honestidade, com espírito mais sinceramente republicano. 

O paiz lh'o reconheceu, lh'o retribuiu em m a nifestações das quaes eu 
meu ensoberbei de h aver ~ij'.l.o t estemunha ocular, porque, ·pela sua gra n-
deza ellas accentuavam a rei;i,lidade ardente do sentimento popular naquella 
época, apparentemente t ão distanciada j á de nós, que se diria estarmos se-
parados por seculos e seculqs do tempo d ecorrido . 

Mais tarde tive occas:ão de votar .pela mesma medida, quando era 
aqui solicitada para o Governo Rodrigues A lves, após o attentado de 14 
de Novembro. Nunca a r egateei a os governos que, 
nham solicitar essa providencia. Nunca a rega teei; 
accentuar desta tribuna a :necessidade a bsoluta de 

com fundamento, vi-
limitava-me, então, a 

que no uso de seme-
lhante medida, os Governo f ossem cuidadosos em não exorbitar as raias 
constitucionaes. 

Não foi o que succedeu, e por isso, mais tarde me achei na contingen-
cia de ir . solicitar da justiça remedios legaes contra excessos commettido;:.; 
pelos governos republicanos no emprego do es tado de sitio. 

Desde estão, Sr. Presidente, fiz; solemnemente o protesto de nã o a 
conceder mais , receioso de ser outras vezes illudido, como dessas duas o 
.fõra, na minha confiança, e acreditando ainda mais, Sr. Presidente , que 
essa m edida, pela sua natureza. continha em si taes elementos de corru-
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pção .que os. melhores governos na sua posse, estavam necessariamente 
arriscados a esses excessos ·e abusos. 

Eis, Sr . Presidente, a razão por que a neguei duas vezes ao Governo 
do marechal Hermes, governo militar, governo de la rgo arbítrio, governo 
do qual eu estava separado por um abysmo de opposição insupperavel. 

Não obstante, Sr. Presidente, neste momento taes são os interesses 
empenhados na manutençção da ordem legal entre .nós, taes ·são os inte-

' resses,. não só nacionaes como internacionaes, envolvidos no bom exito da 
posição assumida pelo Governo Brasileiro, que eu não vascillaria em con-
ceder, retratando-me do meu voto, !faltando solemnemente a elle, o estado 
de sitio agora solicitado, si esse estado de sitio nos fosse pedido a berta-
mente, como devia ser, pelo Governo da Republica e si a sua formula não 
viesse eivada de inconstitucionalidades que me rião permittein acceital -a . 

A primeira condição, evidentemente, Srs. Senadores, de uma providen-
cia desta natureza, é a sua necessidade. Essa necessidade não é presumí-
vel, q.uando · o Governo a não solicita. 

A respeito do estado· de sitio, em uma situação como esta; seria um 
crime não concedel-o, sendo necessario; será um crime admittil-o, quando 
seja desnecessario . 

Ora, Srs. Senaodres, a mensagem presidencial não solicitou esta me-
dida, ne m até hoje sobre •llla se pronunciou, dentro do Congresso, o Go-
verno da Republica, pelos seus orgãos competentes. 

Respeito sinceramente aos membros .desta e da outra Casa que se fi-
zeram orgãos do pensamento e dos desejos do Governo, vindo annunciar á 
Camara dos Deputados e !í. Camara dos Senadores a adhesão do Presidente 
da Republica á medida suggerida nas Commissões da Camra dos Depu-
tados. 

Respeito com a maior- sinceridade os nobres Deputados e os nobres 
Senadores, cujo testemunho seria eu incapaz de pôr em duvida, cuja pala-
vra, aos .. meus oihos, são a expressã.o irrecusavel da verdade. Mas, senh·o-
res, não reconh eço neste regímen esta especie de communicações entre o 
Congresso Nacional e o Poder Executivo. Pela nossa Constituiçã o, o Pre-
sidente da Republica tem os seus meios de communicação normaes com a 
Camara e com o Senado, nra communicando-se com uma ou outra desta;; 
duas casas rpelas suas mensagens; ora fazendo-o pelas communicações dos 
ministros com os membros do Senado e da Camara. 

A ·instituição dos "leaders" do Governo, que vimos surgir e se tem 
desenvolvido na política parlamentar da Republica Brasileira, é uma ano-
malia, uma excrescencia, uma superfectação desconhecida na Republica, 
cujo · modelo buscámos, adoptando a Constituição que hoje nos rege ... 

O SR. A. AZEJREIDO: - F'iz a declaração, permitta.-.me V. Ex. que o inter-
rompa, não como "leader", mas ·porque ouv·i do Sr. Presidente ela Republica 
e fui ·por S . Ex. a utorizado a repetir ao .Sena do. 
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O SR. Ruy BARBOSA: - Não ine teferí a V. E:x:., tiue não .pôde ser o "lea-
der" do Governo noota Casa, quando é seu Vice-Presidàhte. 

o SR. A . AZEREDO: - E não o sou :realménte. 
0 SR. RUY BARBOSA: - Na outra do Congresso ê sabido que foi · peió 

"l eader" do Governo, peld no'bre Deputalio dignaménte honrado· com esta ru-
tuagão que a Cama;ra toev'e conhecimento solertme ·de haver ô Goverritl accei-
tado a medida que a Commissão daquena Camatai lhe propunha. Aliás; é 
notoria essa. maneira, usa-se della todos os alas nâ Republica; ('1com ironia;,), 
apezar do m elindroso' rigor com: que o presidenéialisrno brasileiro s<i lifasta 
das. dnstituições parlamentàxes, considerando-as como uma desgraça, ú.Ína 
p erdição e uma ruiria do espitito republicano . 

"Leader" do Governo süb o regimen presidencialismo não os conheço. 
A importamcia destai medida, Srs. Senadores., na situação actual, recla -

mava evidentemente a honra de 'uma mensagem ·do Chefe do Poder Executivo. 
Si as medidas de guerra enumera das na mensagem endereçado ·pelo Go-

verno ao Congr.es-so Nacional devem ·ter por iniciativa essa manifestação do 
Chefe do Governo, o estado de sitio, Sr. Presidente. com· maioria de razões 
lleclarriava esta confüç;ão essencial por qtla1quer dos .Jados que essa situação 
se considere. 

O estado de sitio, .Srs .. Senadores, é, por sua natureoo., uma medida go-
vernativa.. A sua inicativa 

1
ordinaria compete á acção do Governo. _Era. o 

Governo, Srs. Senadores, qu~m nos devia e:x:por a urgencia desta m.edida; ru1 

relações desta medida com a rutuação interna.cional creada pe.Ja declaração 
de guerra os factos de ordenl. demonstraveis com os quaes edificasse a nossa 
consciencia .para sabermos _ que não estavamos concedendo ao Governo, com 
a concessão do estado de siUo, uma medida que não fosse absolutamente re-
clamada pelas circumsta ncias do paiz. 

Tem-se dito, seruhoTes, qi:i.e -0 estado de sltio nasce na turalmente do estac1o 
de guerra. Tantas cousas estou habituado a ouv-ir em política, tantas em 
nossa terra, que não me ad.qlira m.ais ·esta. 

Nós fizemos a guerra do Paraguay, e .durante cinco annos a mantivemo11, 
sem que <> Governo de entãJo recorresse a essa medida já naquelle reg.il'nen 
existente. 

A hist·oria em todos os :paizes do mundo, está cheia de innumeros; ue 
innumeraveis e:x:emplos nos quaes as lutas mais encarniçadas e mais :longal! 
entre nações e nações se encetam, s e desenvolv·em e se concluem sem que no 
seio de qualquer dos paizs belligerantes, se use da suspens.'fo d(l garantia11 
eonstitucionaes. 

A guerra póde ser um e$tado meramente internacidna l; mesmo ehtre os 
paizes que nella já. se acham m.aterfa;]mente env-0lvidos,mesmo entre os paizes 
que ·estão com ás a:rmas em punho, mesmo entre os pá.izes cujos exercitos , 
cujas forças de mar e terra se aéham mobilizadas. Ahi mesm o a luta s:e en-
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ceta. e termj.na sem que se conheç;{l. u estaa.9 de .sitfo; sem que a, elle se 
recorra. 

Por que dizer então, Sr.s . .Senaidores, que o estado de sitio nasce .. natural-
men~tl, :cte si mesmo, ~o •estado de guevra '! 

1\<lU.S .si' assi.m é, çi o estado de sitio ' dimana espontlj;nea ll essencialmente 
do estado de guerra, por1;pi.e entãq o qov.errw da ;Republica, solic~tando a ge-
cla;r~çãq, de guerra, nã.o .nos solicitou ao mesmo tempo a dec;laraçãq 4e es,tado 
de sitio?. Ou, si as duas medidas podem deixar dii s.er 11tmultE).neas, mas erfl,m 
indispensaveis 'Uma ~ ou.tra, •porque, não tendo solicitado as duas medidas ,no 
pvin.eil'O movimento, não buscou depois o Governo completar as que primeiro 
solk:itar;;i., solici.tan(tq-nos a out·ra? 

Si essas medidas são tão inseparaveis uma da o~tra que o Congresso Na-
cional não pôde ·agora. conceder as medida:s <10 defesa e represa!ia constantes 
.da mensag·em preside,ncial sem lhe dar ao mesmo tempo o elltado ' de sttio, 
como C:Qncebar que o Presidente da Republica, na sua alta cultura, rui. sua 
grande previdencia, no .s:eu conhecimento perfeito dos .ne~ocios do E::itE).<,IO, 
como conceber que os seu s Ministros, tãq brilhan,tes 

1 

jurisconsultos, patriotas 
. t(ldO!! ·reconhecidos homens tão versados nas COUS#JS •p,oliticas, a t é agora se 
nao lembras.sem de recorrer ao Congresso Nacional requerendo esta outra 
m~da? 

~a Europa actu al, Srs. ,Senadores, a cou~a é bem {!ivers~. Excusaria · até 
d" re1'erlr·me ao ponio; mas ê o airgumento invocado: todos 011 pa,izes que tls-
tão na guerra se acha,m .mais ou menos com as gaJrantia,s c<)'nstitucionaes 
suspensas. 

Nat;il'alment.~. Não sõ I;JOrque esses paizes estão na guerra, ma.~ porque 
tQdus esses paizes ·se acham em, contacto . com o inirr).igo, invalidos e occupa doJ! 
por elle. E' a Ital·ia, invadida e oocupada; é a Russia, invadida e oçcupada; 
é a França, invadida e -occupada; é, a Belgica, invadida e occupada; é a prO"' 
pria I ,nglaterra, invadida pelo., espaço aereo e, daihi atacada1 bom,bardeada, 
ensan&'uentada dentro do 11eu proprio territorio nacional. 

Eis, senhores, a s ituaçã-o da Europa. •romarei a França, por eiremplo . 
Desqe os primeiros dias de guerra, desde o começo de Ag·osto de 1914, que o 
<l'>tado de sitio a hi foi declarado em toda ~ superficie do paiz. 

Eis, .Srs . .Senadores, ·O d~creto de 2 de Agosto de 1914 e que se acha con-
C'ebido nos l?eguintes termos: 

"Art. l .º Os 90 d ep artamentos francezes e o territorio de BelforL, 
assim como -os tres depa rta mentos de Argelia, são declarados em es-
ta,do de 1"3Hio." 

Desde o estala.r da giuerra na Ellropa, a F1rança !ntek~ se !\.'1ha em C!!f · 

tado de .sitio, por.que a Fra nça e1'a o paiz para o qual se dirigiaimmediatament 

) ' 
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a invasão; era ·o primeirn paiz sobre que ella se ia estender, alairgar a demo-
rar, como atê hoje, desgraçadamente, succede. 

Decretando o estado de sitio, senhores, a França tomou, portanto. uma 
vrovi·dencia, não sómente de policia interna, mas tambem de seguranca in-
ternacional, tanto mais .quanto, Srs. Senadores, na França, tem o estado de 
l!l!itio o carcter füfferente do que o distingue entre nós . .A!qui, o estado du sitio 
é uma instituição meramente civil, restrictiva, pelos termos precisos do nossr, 
texto constitucional, ás providencias de ·Policia que estão ·estab~lecidas no 
art. 80. Na França a declruração do estado de .sitio transfere immedJataµiente · 
á autoridade, 'º poder para as mãos da autoridade militar, a autoridade civ11 
desapparece, quamdo não de todo, pelo menos em grande ria rte, tornando-se 
ólpenas a •coHruboradora da autoridade m.i.Utar, em cujas mãos, fkam enaregues, 
realmente a ·policia, a administração e a justiça, nos districtos sobre os quaes 
se estende o -estado de sitio. 

Mas, senhores, tão necessarla era alli essa med1da, 1.1ue não ,o;õmente .;ti 

estabelceu para todo o territorio nacional, mas ainda ficou estabelecida vara 
toda a durn.ção da guerra. Eis o que determi-nou o decreto de 5 de Agosto 
de 1914, publicado no jornal of.ficial de . 6 de Agosto: 

"0 estad') dv sltlo de.clarado por decreto -de 2 de Agosto de 1914 
nos 86 departamentos francezes no territo·r1o de Belfort, assim conw 
nos dous departamenltos da Argelia. é mantido durante toda a dura-
ção da guerra." 

Ora, si, portanto, é com esse modelo que nos temos de conformat· n.ão 
só havemos de estabelecer aqui o estado de sitio 'para o 
vamos desde já decretar, á semelhança da França, que 
subsistirá por toda a duração da guerra. 

paiz inteiro, 
o estado de 

mas 
sitio 

Já vejo, que não foi este ·O modelo a doptado pelas nobres Commissões, na 
opinião das quaes o estado de sitio poderá termina r com o ultimo dia. do m ez 
de Dezembro deste anno. 

Mas não é tudo, senhores : ha uma consequencia mais importante do qu<i 
essa a que o legislador franoez julgou 'não se poder furtar desde que estabe-
lecia o estado de sitio genera;]izado a todo o territorio nacional. Esaa con::;e-
quencia é a que se aC'ha · oonsagracla no decrPto de 24 de Dezembro de 1914, 
publicada -no "Diario Offical'' de 25 de Dezembro. Esse decreto reza a.sslm: 

"Art. 1. 0 As operações de reVisão da,:; listt.s eleltoraies para D 

anno de 1915 ficam p.diadas até a cessaçã.o das hostilidades. 
Art. 2.0 Durante o mesmo .período e até que uma lei especial h a .1a 

autorizado a convocação dos consel'hos eleitoraes, não se .proceiterá á 
eleição nenhuma, le&·islativa, departamental, municipal ou consular." 
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Eü. comprellen<lo o legislador francez na sua i·ntegridade, na sua cohertfü · 
eia, na. sua ·conformidade comsigo mesmo. ·Suspendendo as garantias consti-
tUC:loruJ;es .no .. paiz, suspendeu, ·como consequencla mevitav·el, as operações ele1-
toraea. Aos -olhos do legislador francez não se concebe que, no territorio de 
um paiz ·sujeito em toda a sua extensão ao estado de sitio se possam eleger 
Deputados, .SenadorE>s, conselhos de departamento, nem siquer assemblea.s 
municipaes nem mesmo consulares. Aos olhos de 1uma nação seria, onde as 
rnstituicõe:. consignadas ·no .papel tel'lm urna realidade nos factos, não ê pos-
9ivel conciliar a abolição da.s garantias constituiconaes com o exercício dos 
deveres eleitoraes do cidadão. O Deputa:do ou -o Senador que em França fosse 
dizer - "mas 1sto se concilla .perfeitamente; .J.evanta-se -o estado de sitio na.:. 
vesperas da ·eleição; -dias depois se estwbelece o estado de s·iüo", provocaria em 
qualquer das Gamaras· a .que11>ertencesse uma gargalhada geral, porque se>phis-
mas de tão alta hypocrf.ciu. em nenhum pa:rlamento ·do .mundo se pôde tolerar. 

S1 actos . de importancia infinitamente menor, como a presença de con-
tingentes policiaes, a sua a:pproximação de mesas eleitoraes dos centros onde 
ee procede a eleição, foram ·semp'I'e ·entre nós meios vedados .pelas leis, como 
Incompatíveis com a seriedade do exercic10 do voto pelo eleitor, como 
poderíamos nõs aõ.rnitti·r, como· poderia admittir 111ma nação seria, regular· 
mente constituída, que um paiz sujeito ao estado de ·sitio estivesse elegendo 
os seus conselheiros muni.cipaes, as suas &.ssemtllêas provi-nciaes, os seus 
Deputados, os seus Senadores, os Ohefes de Estados ? 

O SR. A. AZEREIDO: - Por duas vezes já houve eleições nestas condições. 
O SR Rur BARBOSA: - Eu só admiro ê .que não o tenhamos feito duzen-

tas vezes. Si o não fizemos é porque o tempo ainda não deu para isso. ])s.pero 
que esta Republica. dure mais do que l\fu.Uhusal<ém e ê .provavel que até lé te~ 
nhamo~ tido duzentas elei9ões deba ixo do estado de sfüo. Exemplos de abuso,.. 
exemplos de excessos ! 

Pois se -agora mesmo, sob um G@verno moderadc;, bem i.ntenclonado, isen-
to de excessos, como .tem sido em geral aM hoje o Governo de agora. estamos 
vendo suscHar-se ·e vingar esta tentativa, como nos a:dmirarmos de que ella 
houvesse prevalecido debaixa .de outros Governos menos escrupulosos, menos 
sensatos, menos legalistas '! 

Eu peço aos ·nobres Sena dores que tenham complacencia com as minhas 
rabujices. Pouco hão de ter que aturar-me. Mas os nobres Senadores devem 
eomprehender que eu não tenho nenhum gos·to, .nenhum interesse. nenhum 
proveito nos grandes excessos da natureza deste a que agora me entrego. 
Ser-me-hia mui·to mais agradavel estar sentado dar o meu voto silencios o, 
abster-me mesmo de fallar, conservar-me na minha ca:sa, annunciar a minha 
opinião de qualquer modo, tanto mais quanto não ha nada mais inglor!o. 
ma.is triste, m ais desanimador do que .fanar á unanimidade de uma assembléa 
hostil. certo de antemão da inutilidade das palavras que se dizem, dos argu-
mentos que se formulam da:s m edidas que se alvitram. Pois é posslvel q•ue os 
nobres Senadores, homens inte l!i.gentes e humanos, como são tódos, não com-
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prehendaxn a miseria da minha .pos1çao nesta tribuna, a sua desgraça, o s·eu 
martyrio ! ::lera. passive! que não comp.rehendam ::JS. EEx. o quanto. d,e he-
roismo se requer na alma de uni cidadão, paira ter a força de vi'Ver e .Q.efen-
der h:j. ma_is de mu10 seculo, na tribunai da Ca.sa a quu tem a honra immere-
cida -de pertencer, idêas que niio trium,pham nunca, ·propostas sempr.e rejei-
tadas, opiniões combatidas sempre ? ! 

Muitas vezes acho que -haveria mais facilidade de morrer de uma vez e 
explicar nas trincheiras de uma guerra honrada, de acabar na ponta de uma 
bayoneta ou de um tiro de carabina do que atravessar a vida ingloria que me 
tm cabido na Republica, para a qual tão desgraçada.mente contribui com o 
melhor da minha i·ntelligencia e dos meus esforços. 

Pvêgar idêas para vel-as acceitas, ter o prazer de ver as consciencias se 
levantarem e arderem deante da verdade, sentir essa communicação das a;]-
n1as horrnsta-s, umas com as outras, v.er como o pensamento se transmitte 
de um a outro espiri-to, gozar o espectaculo de ver uma assembléa levani:ar-
se para applaudir a evidencia que se affirma aos seus olhos, ·vale tuão, dá 
pal'a encher o coração durante uma longa vida; mas v·egetar laboriosamente, 
anno a anno, situação a situaç!í.o, advogando verdades irrecusav-e!s, defenden-
do textos expressos da s leis, combatendo com a Constituiçã.o em punho, sen-
tindo, em tor.110 <le si, a ·opinião pub!Jca, o paiz todo, mas ·sempre com a cer- · 
teza pr·êvia, com a convicção absoluta de que perde o seu tempo e que está 
se gastando debalde, de que pôde ser objecto de mofa dos ouvintes, de que 
quando muito a ·sua recompensa serâ a com:paixão dos menos deshumanos, 
- é a maior das desgraças, a mais triste das sort~s que a uma creatura hu-
mana se põcle reservar debaixo do cêo ! 

o SR. LAURO MÜLLER: - Mas esta não é a situação de V. Ex. (ApoiaàoS 
ueraes.) 

O SR. lNDIO Do BRASIL: -- Pelo menos serão lições proficuas para ofuturo. 
O •SR. RuY BARBOSA: - E' verdade! Eu deixo Iições ·para o futuro! E ' 

este o meu consolo. Agradeço ao nobre Se-nador a caridade com que m e 
acudiu, ·contendo-me no curso desta explosão, talv·ez exaggerada. Eu ia &s-
quece.ndo essa utilidade, a maior de todas: a de semearmos para o futuro, a 
de ,plantarmos, para o bem dos nossos descendentes, a de curarmos dos des-
tinos dos nossos filhos. 

Já eu disse eu mesmo, uma vez, que eu planto o carvalho, não semeio a 
couve; ·mas os que P'lantam a couve ·teem a fortuna de a saborearem e os se .. 
1neadores do carvalho morrem sem ter encontrado ainda a sombra debaixo dJ. 
qual outra s gerações se vão acolher mais tarde. 

Todavia, para as alma s ·bem nascidas, esta é a maior satisfação, o maior 
dos prazeres da vida, e eu me desdigo do que tenho dito até agora e agradeço 
a Deus a sorte que me destinou, abençôa a sua mão .dadivosa por não mo t er 
creauo para· plantar a couve, mas para semear o carvalho. 

Assim, voltando ao assµm.pto de que fui desviado, entre as medidn.s cmr 
siderada.!! na França como · consequencla natural d.1.t promulgd.ção do estad•, 
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d e sitio generalizado ao pai:z: todo, ·Se acha uma que mais de perto ainda nos 
. t oca. As leis francezas não só suspende:ram as eleições, mas prorogaram 
.tambem o mandato dos Senadores. 

Alli não pareceu que houvesse nisto um serv~ço aos interesses dos membros 
do Senado. Não. O paiz aicceitou de boa mente, sem reparos essa .medida com.o 
consequencia logica, natural, irrecuasvél do sitio, que, tornando imppossi-
vcü; ai; eleiçõe:;, ei:jtabelec1am .necessariamente b. prorogaçã.o do matldato dos 
membros do Senado. 

O SR. ALFRElDo ELLrs: - Dos males o menor. 
O SR. RuY BARBOSA: - Agora, senhores, comparemos a ·situação da Fran-

~a com a do Brasil. A França, invadida em uma vasta parte do seu territo-
ri.o. invadida pelo ori'ente, invadida pelo nordéste, a meaçaida, talvez mesmo em 

-0utr·Oi:j pontos das suas fronteiras, a França, em risco de ver cerca.da, bozn~ 

nardeada e tomada a s ua propria clfi)ita!. da quai os allemães chegaram estar 
~· distancia de 19 kilometros, si me não engano; a França onde se ohama.ram 
ª"' armas todos os homens validos do paiz. 

Eu poderia ler aqui a esse r espeito a exposição que o Ministro da Guérra, 
-tirrl França, justificando essa medida excepcional. 

"As disposições deste .projecto (dizia o Ministro da Giierrà ào 
Presidente da Republica, ·pedindo a sua assignatura para o decreto) 
que :foram deliberadas em conselho de ministros, se justiffcam pela 
necessidade de concentrar todos os poderes nas mãos üa aut-0ridade 
militar, na zona .fronteira, bem como sobre Q cojunto do terrtoi'io 
nacional. A coH0cação em pé d~ guerr'a das nossais forças nacionaes ê, 
mais ta rde, a •SUS·tentação dos effectivos, exigem com ;e:llfeito, >1. t~· 
·ü aíão so':J•·e todos os pontos da Fraz;ça de destacamentns nu•neroscr, 
de .homens chamados ao serviço •rrui1itar. Para assegurar a manuten-
ção ·d<t ordem nesta s condições, pareee necessario delegar os m.a.is 
ar1lplos poderes á autoridade· militar." 

Mas senhores, abalançando-se até a m e'dida extrema de sujeitaP ó terrl· 
tor io inteiro da Na,ção aq estado de sitio, tanto é verdade ter em mira o Go-
\'erno franoe.z a não usar desta mefüda ·sinão a respeifo das .partes do terri-
tnrio n a cional ameaça:dais pela invasão ou occupaç·ão inimiga que, ten'do o 
e '·itado de sitio, tambem .decretado pai;a a Arg'elia, onde não 'havia os mesmos 
reativos, porque esta se achava separada pela distancia e pelo mair, do terri-
i orfo da luta, um mez; d'epois o es·tado de sitio era levantado. 

Assim, a qui temos, senhores., a eX'PHca ção do Governador Geral Durrleu 
-1;ubr0 o estabelecimento do estado de sitio: 

"A submissão ela Algeria ao estaido de sitio não é na realidade·, 
sinão uma medida preventiva, uma .simples precaução á vista de 
eventualidades que a prudencia aoonsel!ha prever ~ que não teriam 
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influencia alguma sobre a liberdade dos cidadãos no exercicio ctos 
seus direitos polirticos. 

Um mez depois, dia por dia, a 10 de .Setembro de 1870, era le-
vantado o estada de siUo pelo mesmo Governador Geral; "á vista d&.. 
attitude calma das populações e das provas que as suas milicias de· 
ram do seu devotamento á ordem e á segunramça publica." 

E' assim que no territorio argelino o estado de s·itio não durou mais cm. 
que um mez, o tempo necessa rio, unlcamente para se verificar qu<. eHs am. 
não era d~ necessidade nenhuma. 

A Argelia, territorio fra.ncez, sujeito a autoridaeds militares farncezas. 
governada militarmente ' por autoridades militares francezas, a Argelia estli: 
tendo sorte melhor, mais commoda, m a is feliz do que vae ter o territoriC>' 
brasileiro, ao qual tdoo o estado de sitio se vae generalizar pela medida 
que estamos discutindo, mn.s que tem já de antemão, ao que m e parece, a 
approvação desta Casa. 

Aqui, senhores, não ha territorio occupado; aqui não ha territorio in· 
vadido; aqui não se ' mobiliza ; a qui não se chama a Nação ás armas; aqui , 
se declara, pelo contrario, que a nossa contribuição para a guerra ficará. 
reduzida ao concurso dos nossos elementos economicos e moraes. Mas en-
tramos na guerra, immedL'l.tamente, com o m esmo apparato, ao menos na> 
que toca aos interesses da população civil, com o mesmo apparato com<> 
se se achassem ás nossas ,ior!tas as forças a llemãs ou se approximassem das 
nossas costas as esquadras Çlo Kaiser. 

Senhores, se a guerra e ditancia de nós toda uma extensão do oceano· 
que nos separa da Europa, todos esses 22 dias de ·Viagem entre um e-
. outro continente; se não temos a ameaça de invasão do nosso territor io 
pelo inimigo; se essa amea çfl,, graças a Deus, até agora, nem de longe nos 
inquieta; por que o estado de sitio? Por que o estado de sitio associado á.. 
declaração de guerra?! 

Para lutar contra elementos de perturbação e desordem existentes en• 
tre nós, em certas camadas sociaes? 

Senhores, se a existencia .desses elementos nesse grão de expan.são é· 
real , se essa existencia offe11ece a seriedade que se annuncia, se com effei-
to entende o Governo que, pelo ·desenvolvimento desses germens da anar-
ch:ia, a administração nacional se poderá ver sem os meios de assegurar a 
ordem publica, a razão allegada seria decisiva, porque é mistér manter a 
todo custo a efficacia da nossa contribuição para a guerra, evidenciar a 
sua serenidade e não permittir que encontremos embaraços em elementos . 
de anarchia, brasileiro e estrangeiro .. 

Mas então, senhores, porque não veio o Governo á presença do Com-
gresso Naicional a llegar essa grande consideração e a poiar nelle o seu. 
:Pedido?! 
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Como admittir, senhort>s, que, si essa tenebrosa situação annunciada 
através . de meias palavras, fosse verdadeira, o Presidente da Republica, 
zeloso das suas funcões, , da sua responsabilidade e do seu nome, como o é, não 
viesse immediatamente co'Ilmunicar ás duas Camaras Legislativas o pe-
rigo existente em toda a sua plenitude, com todas as suas circumstancias, 
com todos os seus caracteres, de modo publico ou secreto, mas communi-
car ás Camaras Legislativas, para que essas deliberassem na sciencia de 
prestarem um serviço a o paiz e executarem a lei, concedendo-lhe a medid<i 
solicitada? 

Não o fazendo, Srs . Senadores, dá a impressão de que não confia na 
importa ncia ou na seriedadf, dessas a!legações, que n ã o são suas, que não 
chegam á presença do Congresso Nacional com a assignatu ra do Presiden-
te da Republica ou dos se ·.,s Ministros, que se continuam a discu tir, sendo 
affirmadas por uns 6 nega.'.las por outros. 

Ninguem pôde acreditir , Srs. Senadores, qu e o Presidente da Repu-
blica, de cuja coragem civica nos ultimos actos de Governo temos tido pro-
vas tão eloquentes, recuasse agora aeleante ela s ua responsabilidade em 

• relação ao estado ele sitio, admittinelo que medida essencialmente governa-
tiva, como é, pela sua natureza, não fosse requerida ao Parlamento em 
nome da autoridade do Chefe da Nação, m as suscitada nas Comm!ssões 
parlamentares entre debates nat uraes, entre contestações justificadas, 
uma vez que o alvitre sugge1i-do por membros de uma ou -da outra Casa 
Legislativa , não tem, n.o p'.ide ter a firmeza, a segurança, a base necessar:}a 
para se impor á convicção de todos os legisladores. 

Dir-se-hia, Sr. Presidente, que o Poder Executivo não confia bas tante 
na Naçã o para acreditar riue ella fosse capaz de lhe recusar medida s ne-
cessarias á conservação da ordem geral, á salvação da honra do pa iz, á 
manutenção dos noss os compromissos perante o estrangeiro. 

Si o Governo confia hasºtante da Nação, si as desordens que receia 
são bastante sérias para serem abertamente a llegadas a o Congresso Na-
cional, por que nos não dizem, por que não tra ze1n á nossa presença, ao 

, nosso conhecimento essas provas, ou, pelo menos, essas al.legações, esses 
factos, essas considerações, esses juizos,, esses receios, comtanto que venham 
autoriza dos com a opinião elo Governo que deve conhecer as cousas nesse 
domínio melhor do que os Membros do- Congresso Nacional? 

Inimigos menos leaes, Srs. Senadores, se poderiam autorizar com isso 
para indispor o Governo com a Nação, _pretendendo que el1e teme a Nação 
e se arma contra ella. O meio de se evitar este perfido trabaliho, tão na-
tural nesta época de germa nizaçã o da moralidade humana, pelo exemplo da 
politica de intriga; espionagem e mentira, era a franqueza de se abrir com 
a Nação e se entregar a ·ena, dizendo-lhe toda a verdade. Todos os qu e lhe 
ouvissem não hesitariam então um momento em Jhe dar o seu voto e os 
seus appla usos. 
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Eu, Sr. Presidente, q cIE\ro dar-lh'o, quero sinceramente da r-lh'o, mas 
l?}'imeiramente necessito sar.er o que dou; depois, si o posso dar. 

Que é o que vamos dar ao Governo? O estado .de sitio .. Mas, que é o 
e11~ado d\l siti0 ? Materia em nossa política constituci onal, envotla até hoje 
~~ confusões e sophismas, embora o texto da nossa lei fundamental seja 
a este respeito o !Jlais cl tro, o mais transparente, o· mais inequívoco de 
todas ª'! !,eis . 

De qua ntos modos, Srs. Senadores, não temos visto qualificar entrQ 
nós e definir este estado de sitio agora concedido pelo projecto ao Go-
verno Nacional? Para un i!, ê uma especie de dictadura com attribuições 
vagas, indefinidas, i!Jimita•lamente arbitrarias; para outros, como daqui 
mesmo,, de uma das cadeiras .desta Casa, já se s ustentou, é o eclypse do 
regímen con,stitucional; a lguns o definem como. a . suspensão geral das 
ga rantias constitucionaes; muitos o confundem com a lei marcial. Em 
summa , não ha instituição C'Om a qual, tenhamos ·estado, sob este regímen, 
em contacto mais continuo e que até hoje se ache entre nós, no mundo 
político, menos bem definida. 

Não, Srs . Senadores. O estado de sitio não é nem a dictadura, nem o 
eclypse inconstitucional, nem a suspensão geral de garantias, nem a lei 
marcial. 

o SR. JOÃO LUIZ ALVE3; - Apoiado . 
O SR. RuY BARBOSA: - .O estado de sitio é pura e simplesmente a sus-

pensão das garantias defimdijs no art. 80 da Constituição do paiz .' Todo 
e qualquer acto exorbita.nte desses ilmite:;;, exorbita da i·nsti'tuição do 
estado de sitio, ta J.qual entre nós se acha estabelecido ... 

Mas todos os governos têm exorbi~ado, uns após outros, destes limites, 
todos os governos os têm vi:Jlado; ; todos têm con tribuido para essa indecisão. 
da qual por fim, . só nos livra, hoje, acima de tudo, a jurisprudencia dos 
trlbunaes de justiça, felizmente encaminha da na direcção constitucional. 

Nao se contunde, senhores, o pst-tulo de sitio nem com a lei marcia l· 
nem c@m o estado de g uevra , A lei m a rcial não · tem o nome de lei sinão 
por euphemismo de . convenção . No regimen da lei marcial desapparece de 
todo o direito. A lei marcial ê a vontade do commandante da praça mili-
tar e pôr este exercida . .llJst;:L acima das disposições da lei civil e acima 
das disposições das leis militares. E' o direito supremo da guerra, a razão 
absoluta da espada exercifü~ pela força inimiga ou nacional que occupa um 
d<j.do dis tr!cto. no territorio do paiz. 

O es~i;i,do de g1,1erra é esi;;e em qu.e nos achamos neste momento, é. a 
f!ftuação de declarada hostilidade entre duas potencias, entre duas naçõel!I 
constituídas, situação !;la qual se podem encontrar as forças em combate, 
~ituaçiio na qual i,J.S campan~'ias se pódem succeder umas ás outras ~em 

que o territorio naci,0nal seja violado nem haja necessidade algumi,). de 
estabelecer o estado de sitio ou de suspender de qualquer modo, pa ra os 
filhos do paiz, as garantias cqnstitucionaes. 
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Esta é a nossa si tuação .de paiz erri guerra· declarada com a ALlemanha., 
mas de paiz que não vae â. Allemanha e ao q,ual a Allemanha não V'éfü, 
de paiz cuja situação na guerra é de estar ao lado das potencias bellige'-
rantes sem entrar até agora - e esperamos que até o fim assim seja -
nos campos de eo'rnbate, situ ação, portanto, de paiz que pôde desenvolver 
livremente a sua ·contribuiç;ão para o e:kito feliz da guerra trava da, seia 
que os seus nacionaes soJfram outro desconto na sua liberdade, além da-
quelle que lhe foi imposto pela preparação militar necessaria, segundo , a 
previdencia mais vulgar para. os im~revfotos da defesa do paiz nestes tem-
pos de guerra e surprezas militares que atravessamos. 

Seguir-se-ha, senhores, que nós níio pudessemos ver estabelecido tam-
bem em nosso terriforl9 nos dias desta guerra o estado de sitio ou 'mesmo 
a lei marcial? Não. 

Tudo dependcx-ia das circumst:rJ?.cias que justificassem a adopção de 
uma ou de outra destas m~didas: o estado de sitio, si circumctancias de 
verdadeiro perigo nacional o exigissem como indispensavel medida; o es-
tado de guerra, si a insur~·eição declarada no nosso territorio ou invasão do 
nosso territorio pelo inimigo a isso nos levasse 1 

Mas, senhores, felizmente até agora não é de tal que' se cogita. :Não 
se allega a imminenc'ia da insurreição, nem a imminecnia da irwasão es-
trangeira. 

O nosso estado de sitio, pois, esse estado de sitio a que al.lude o proje-
ctó, não poderâ. ser, senhores, s inão o estado de sitio d~finido nos textos 
constitucionaes. Não obst;i,nte, Srs .f Senadores, antes m~smo que do Con-
gresso Na cional sahisse approvada a ,concessiio dessa medida, a imprens~. 
inteira annunciou a nomeagão de um governador mili,tar 'Para a CapÜal 
do Brasil. 

O SR. JoÃo L~Iz ALVES: - ' Não é exacto. 
O Sn. RuY BARBOSA: - Elstimo que o nã o seja . Agradeço ao nobre Se-

nador a rectificação; mas lóU t a mbem não havia . af.firmado que fosse exac;:ta 
a ,noticia; apenas a dei como foi transmittida ah pubilco por quasi todoil 
os orgãos da opinião, nesta cidade. Vimos mesmo indicado o nome do fu-
turo governador milita r do Rio de Janeiro, estampado nas columnas edl-
toriaes das nossas folhas o retrato ·do illustre militar. Todas as circumstan-
cias indicavam, portanto, ter fundamento a noticia divulgada . 

Venho perguntar, port,.mto, donde tinha sahido esse cargo ... 
o SR. JOÃO LUIZ ALVES; - Apelado. 
O SR RuY BARBOSA: - . . . donde ünha sahido a idéa da sua exístencla ... 
o SR. JoÃO LUIZ ALVE'l: - Apoiado. ' 
O Sn. RuY BARBOSA: - ... quem o teria creado ... 
o SR. JOÃO LUIZ ALVES: - Apoiado. 
O SR. RuY BARBOSA: - como é que se teria insinuado tiª cabeça 

dos nossos jornalistas idé,. tão extravagante, lembrança tão curiosa', so-
nho tão absurdo? 
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Nós mesmos, Srs. Senadores, não teriamos autoridade para fazer ao 
Governo da Republica essa concessão, porque a nossa competencia em re~ 

lação ao estado de istio se acha delimitada pelo texto do art . 80 da Constl-
tuição e que não comporta a nomeação de governadores militares. 

Os governadores militares nos casos de estabelecimento da lei mar-
cial, como eu ha pouco dizia, são os commandantes das forças que occupam o 
territorio, nos logares onde se estabeleceu a · lei marcial. 

Uma vez occupado um trato qualquer de territorio por forças armadas, 
em tempo .de guerra, a administração do logar, o seu governo passa natu-
ralmente ás mãos da autoridade militar ... 

o SR. MENDES DE A.IiiVH;IDA: - ]'oi um balão de ensaio . 
O SR. RUY BARBOSA : -- ... estando sujeita ás fórmas militares, ãs leis 

militares, ã vontade milita,· ·do commandante da praça. 
Poderei eu, portanto, concluir esta parte do meu discurso, accentuando 

que, dado ao Governo da Republica o estado de sitio, as unicas attribulções 
que nós lhe concedemos, são as attribuições determinadas precisa e especifica-
mente no texto, do art. 80 da Constituição em vigor. 

Isto posto, Srs. Senadores, pergunto eu agora: Que é o que podemos 
dar ao Governo? 

· Sá.hemos já ci que lhe dariamas, dando-lhe o estado de ·sitio. Pergunte.. 
porém, agora.: que é que lhe podemos dar? Podemos dar-lhe naturalmente 
o que se acha delimitado no art. 80, § 2° da Constituição, mas só o podemos 
dar, evidentemente, nos te:·mcis em que o art. 80, § 2°, nos outorga essa 
faculdade. 

Os termos do art. 80 no seu principio e .no § 2°, são estes: 

"Art. 80. Pode>r-se-ha declarar em estado de sitio qualquer· 
.parte do territorio da União, suspenedndo-se ahi as garantias con-
stitucionaes, por tempo determinado, quando a segurança da 'Re· 
publica o exigir, em caso de aggressão estrangeira, ou caril.moção 
intestina." 

A essa disposição corre::ivonde a do art. 48, § 15, onde se diz: 

"Art. 48. Compete prlvatlvamente ao Presidente da Republica: 
15 . . Declarar p'lr si, ou seus agentes res·ponsaveis, estado de 

·Sltio em qualquer ponto do territorio nacional, nos casos de aggres 
são estrangeira, ou grave commoção intestina." 

No art. 34, § 21, nos diz, igualmente: 

"Art. 34. Compet13 p-rlvativamente ao Congresso Nacional: 
21. Declarar em estado de sitio um ou mais pontos do territo-

rio nacional, na err.ergencia de aggressão por forças estrangeiras 
ou de commo\ião interna, e approvar ou suspender o sitio, etc . " 
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Temos, portanto, duas codições, ·para a concessão do estado de sitio, 
~stabe.lecidas pelo art . 34, pelo art. 48 e pelo art. 80: ou a existencia de 
c ommoção intestina ou o caso de aggressão por forças estrangeiras . 

Estaremos, porventura, em ,face da primeiar hypothese? (Pausa). 
Teremos deante de nós um caso de commoção intestina? 
Parece que não. 
N ã o creio que o honrado Presidente da Republica a allegasse e tivesse 

-endereçado, sobre este assumpto uma mensagem ao Congresso Nacional. 
Todos nós somos testemunhas do que se passa em nossa terra. Sabe-

.m os perfeitametne da ausencia absoluta de indicios de uma commoção in-
-.testina no paiz. Si taes indícios existem, não são conhecidos dos membros 
·desta Casa. Ao menos eu, em minha consciencia, os não conheçó .. A exis-
"ti1·em, deveremos ser informados, sem demora, pelo. Governo da Republica. 
E estou certo de que neste caso, sem distincção a lguma, sem debate de. 
.qualquer natureza, todos os membros desta Casa como da outra se apres-
sariam em conceder ao Presidente da Republica todas as medidas neces • 
. sarlas para a repressão immediata da insurreição imminente. Parece, ·pois, 
~1ue não existe commoção intestina. 

Haverá aggressão extrangeira no sentido constitucional? 
No art. 80, quando se define o estado de sitio, falla-se meramente em 

:aggressão extrangeira. No art. 48, quando se determina a competencia do 
Poder Executivo ainda se falla unicamente em aggressão extrangeira, roas 
n o art. 34, n . 21, quando se trata da competencia do Congresso Nacional, 
1le diz: ·Declarar em estado de sitio um ou mais pontos do territorio nacio-
nal, na. imminencia de aggn~ssão por forças extrangeiras. 

O SR. JoÃo Luiz ALVES: - Na emergencia de aggressão. 
O SR. RuY BARBOSA: - Emergencia quer dizer caso, facto, hypothese 
o SR. JOÃO LUIZ ALVES: - Eu não disse o contrario. 
Emergencia .quer dizer caso, facto, hypothese; não quer dizer lmm,i-

nencia, perigo ou 11ossibilidaàe. Esta emergencia podia desapparecer do 
texto constitucional sem fazer a menor falta, ficava o mesmo pensamento, 

a mesma disposição sem a~i: erac;:ão de especie a lguma. 
Ora, pois, sendo principio de interpretação conhecido, que nós devemos 

<entender as leis pelo exame de todas as suas disposições, que umas com 
·outras se relacionam, devemos, querendo conhecer o sentido das expressões 
" aggressão estrangeira", de conisderal-as nos t;:es textos onde essas ex-
pressões são consignadas, e, portanto, de não esquecermos de que se tra-

·ta ·propriamente de "aggre:3são po rforças estrangeiras ~~. 

Aggressão :por forças es trangeiras é a emergencia (como diz o texto), 
ou a hypothese, o caso em que a hostilidade de que é objecto o Paiz se ma-
nife\)ta pelo contacto de el ~mentos que possam, no vocabulario da guerra e 
no vocabulario do direito politico, ser consideradas como forças estran-
:geiras. Forças, são exercitos ou esquadras, tropas ou esquadras em movi-
mento. A Constituição suppoz - e eu vou mostrar a origem desse pensa-
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·Ipento - a Constituição suppoz ü contacto destas forças com o territoric, 
nacional. A aggressão ao t erritorio, a aggressão verdadeira, real, de forças 
que ameaçam a fronteira ou a transpõem, ou o encontro no mar de ,esqua-
dra com esquadra, de navio e navio, esquadra com esquadra, exercito com. 
exercito é o contacto com o territorio ou a invasão do territorio. 

E' isso que constitue 'l. aggressão por forças estrangeiras. Não se póc1e-
confund lr com o torpec1eam•mto de um navio mercante por um subma rino . 

O SR . JoÃo Lurz ALVES: - Logo não havia provocação do estado de· 
guerra pela Allemanha. 

{) SR. RUY BARBOSA: - Era preciso que eu fosse muito imprevidente na 
argument~ão para não espsrar o sophisma . 

o SR . , JOÃO LUIZ ALVES: - Sophismas, não; aparte. 
O SR. RuY BARBOSA: - Se houvesse a especie de provocação... ·Eu 

estimo o aparte, porque devo dizer ao nobre Senador, o aparte veio apeJlas. 
interromper o desenvolvim Jnto do raciocinio que me ia levar até ahi. 

o SR. JOÃO LUIZ ALVES: - Desculpe v. Ex. o a parte. 
O SR. RuY BARBOSA: - Se não ha .provocação, disse o nober Senador, 

; então não haveria estado ·dr- guerra nem motivo para declaração de guerra. 
Mas, Senhores, o nobre Senador quer converter em argumento seu um 

argumento .essencial, fundamental e decisivo da minha demonstração. Se-
o encontro desses s ubmarillOS com navios mercantes, se o torpedeament<> 
desse navios mercantes pú!.' esses submarinoos constitue a aggressão no 
sentido que a esta palavra d~ o nosso texto constitucional por que é que °' 
Poder Executivo não decretui~ immediatamente a guerra? 

O SR. JoÃo Lur.z ALVES: - Funccionando o Congresso, só o Congress() 
podia decretai -a. 

O SR. RuY BARJJoSA: - lllstá V. Ex. enganado . Os termos da disposi-· 
ção constitucional. . . (Dirigindo-se ao Sr. Presidente). Queira V. Ex . 
mandar-me um exemplar da Constituição . (0 orador é satisfeito) . 

"Compete privativamente ao Presidente da Republica: 
Numero 8 . Declarar immediatamente a guerra nos casos de invasão· 

ou aggressão estrangeira." 
Pr.esen,te ou ausente o Congresso, reunido ou não reunido o Congresso, 

quando s,e verifica a hypothese ele aggressão ou invasão estrangeira, a obri--
gação do Governo ela Rep1.1bljca é declarar immediatamente a guerra. 

O SR , PAULO DE FRoN'rIN: - Por isso o Congresso a utorizou o Presi-· 
dente a declarai-a. 

O SR, RuY BARBOSA: - ferdôe-me o nobre Senador. O Congresso n ã <> 
tinha o direito nem podia autorizar o Presidente da Republica a usar de 
uina attribuição que o Constituição dá como sua . 

O SR. PAULO DE FRoNnN: - F-oi uma fórma delicada de responder a · 
uma consulta_ que era dispem,iavel, 
. O SR. Ruy BARBOSA: ~ntão foi um quinau dado pelo Congresso J~() 

Presidente da Republica. Si p Presidente da Republica, não comprehen-
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dendó que, segundo o art. 48, n. 8, era seu dever declarar immediatamente 
a guerra, deixou de o fazer para vir solicitar essa declaração ao corpo le-

, gislativo, e si ocorp o Iegi.iüativo, em resposta, autorizou o Executivo a 
declarar · a guerra como aJto de urbanidade, neste caso o que o Congresso 
te:ve em mira foi corrigir o erro que o Presidente da Republica acabou de 
commetter, e acredito que não foi esse o seu pei;isamento. (Trocam- se 
apartes). 

Perdôem-me VV. Exs. Si VV. Exs. querem ouvir a exposição de uma 
-Ooutrina constitucional, que para mim, neste assumi;>to, é cousa das mais 
elementares, qll:eiram, ter '' · paciencia de me escutar sem me inte.rrornper, 
11orque a ma teria é de uma clareza rudimentar. 

No que respeita á declaração de guerra ha duas competencias cop.-
correntes, parallelas, igualmente estabelecidas pela Constituição. 

A Constituição considera que a guerra pôde resultar de causas diversas , 
algumas de absoluta urgenc!a, de instancia lmmediata, d·e pressão irresisti-
vel, diap.te das quaes· o p.oder publico não tem que hesitar e deve iinmedh·· 
tamente assurr.ir a ruttitude devida ã honra nacionfLl. Neste caso nada tem 
que vêr o Congresso Nac-ional, a não ser quando o Poder Executivo se es-
queae dos seus deveres. Neste caso é o Poder Executivo quem, esteja ou. nã o 
esteja reuni.do o Congresso, declara immediatamente a guerra. 

Ora , senhores, quaes são estes casos qoncretos? Quaes são estes casos d~ 
urgencia irnmediata, de pressão irresistível? 

São estes dous casos: os casos de invasão ou aggressão por !orças ex-
tramgeiras'. São dous casos rnater~almente definidos, perfeitamente concreti-
zados. Quando o territorio nacional se acha invadido por forças que trans-
põem as suas fronteiras, o Poder Executivo não tem que perguntar; com " 
noticia de que as fronteiras do paiz foram vio1adas, declara immediatamente 
a guerra ao invasor. Quando se dâ. a aggressão do territorio nacional ou de 
elerr.'entos do teni1torio nacional a elle equivalentes, isto é, quando as fron-
teiras nacionaes, ainda que não transpostas, são ataqadas por forças extran-
geiras, ou quando estas forças extrang·eiras de outra natureza se encontra.m 
no oceano ou na superfície dos rios com as forças navaes do paiz, dâ-se a 
aggressão por forças extrangeiras. 

Cousa differente da invasão, mas tão urgente, tão pr~mente quanto esta. 
E tan.•bem nesta hypothese, ·corno houve !orças que atacaram as fronteiras, 
como houve .esquadras que atacara m os navios, neste caso occorre a hypo-
these da aggressão por forças extrangeiras ·e a competencia do Poder Exe-
cutiv.o é -incontestavel, é absoluta, em declarar guerra imrnediatarnente . Sê o 
Poder Executivo não o fez é porque neste caso não houve invasão nem 
a.ggressão. 

Que é que houve então? Houve outras hypotheses p.as quaes não era da 
cornpetencia ·do Poder Executivo a declaração de guerra, porque ahi é o exer-
cício do arbitrio do Poder Publico na apreciação dos factos, ahi se trata de 
circurr.•stancias que importam ta1vez em hostilidades que envolvem offensas 
ã honra do paiz, que podem significar aggressão, mas que não exprimem 
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nenhuma dessas s-ituações de modo tão directo, tão precizo, tão claro, tão 
evidente, tão material ; a hi é precizo estabelecer um juiz, um tribunal que 
a precie as circumstancias e diga: "Dá-se ou não se dá a hypothese desta 
aggr essão ao direito, á honra do paiz?" Qual é esse tribunal? O c orpo le-
gislativo . O corpo legislativo, apreciando as circumstancias qu e importam 
em a ggressão a os direitos do pa iz, ·embora não seja aggressão d,,_quelle outro 
genero, o Poder Legislativo a utoriza o Poder Executivo a decla rar a guerra. 

Eis discrin:in..adas as situações distinctas, diversas . 

Digo eu, a r g umenta ndo, se, nesta hypothese, o Presidente da · Republica, 
a n.igo fiel dos seu s deveres, não necessita ndo das lições do Congresso N a-
cional, delicadas ou não delicadas ; se 'O Presidente da R epublica, nesta hy-
pothll'se, n ã o decla rou a guerra, é porque nest a hypothese não se dava a ag-
gressão por forças extra ngeiras . 

Por tanto, ·como essa hypothese é a de que ti.atamos actualmente, eu te-
n ho o direito de sustentar ... 

O SR. PAULO Dn: FRONTIN: - N esta hypot h ese, era ,necessario o arbitra~ 
mento, mas não se fez. 

O SR. Ruy BARBOSA: - N est a hypothese, não era indispensavel o arbt-
tramento. Ha situações que estão acima das fórmulas porque as fórmulas 
têm a limitação natu ral de todas as noções humanas. 

O SR. LAURO MuLLEJR: - O a rbitramento é uma fórma de transigir e 
não se pôde praticar com uma nação q u e se declara intransigente no seu 
procedimento . 1 

O SR. PAULO DEJ FRON'l'IN: - E st a nação ainda está representada pelo 
Sr. Ministro da Austria-Hu11gria, que vai a o Mi~isterio das R elações Exte-
r ior es entender-se sobre asspmptos referentes aos subditos· desse paiz . 

O SR. RuY BARBOSA: - Perdõe-me V. Ex.; n ã o p.ôde e vou dizer a 
V. Ex. porqu e não pôde . 

O SR. PAULO DEJ FRONTIN l -Tenho prazer em aproveitar as lições consti~ 
tucionaes de V. E x . 

0 SR . R UY BARBOSA : - Não é lição. 
O SR. PAULO DE FRONTIN: - A Constituição não ensina isso; entreta nto, 

tere·i muito prazer em aprenp.er com V. Ex. 
O SR. RuY BARBOSA: -A. Constitu ição não diz senão a quillo qu e e u acabo 

de expôr . 
o SR. PAULO DE FRONTIN: - A Constituição diz qllil não se pôde sem ar-

bitramento declarar a g uerra . 

O SR. METELLO: -Não, senhor; está aqu i a lettra expressa da Consti-
tuição: "Autor izar o Governo a decla r a r a g u erra, se não tiver lugar ou 
mallograr-se o recurso do :;q·bitramento e a fazer a paz. " 

O SR. PAULO DEJ FRONTIN: -Para que tivesse lugar o a rbitra mento, era 
prec>izo que houvesse sido proposto; e para que se m a llograsse, q u e tivesse 
sido r ecu sado. Basta lêr o que foi dito na discussão da Constituição para, 
vêr qual o objectivo do artigo: era sempre recorrer ao arbitramento . 
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o SR. Ruy BARBOSA: - V. Ex. expõz sua opinião; se me permitte, direi 
agora a minha. 

A disposição constN:uci.onal é clara e não faz ü:r.:plicancia nenhuma li 
doutrina por mim sustentada até agora. O que a Constituiçã o diz nc, art. 34 
n. 11 é: "Autorizar o Governo a declarar a guerra, se não tiver lugar ou, 
mallograr-se o recurso de arbitramento, e a fazer a paz." 

Ora, aqui está. senhores. Não -pôde haver texto mais claro do que este. 
A Constituição exige o arbitramento, m as dispensa .o arbitramento em dous 
cas0s: quando o arbitramento fôr mallogrado, ou quando o arbitramento não 
tiver lugar. Que quer dizer - tiver lugar? Consulto os diccionarios e todos 
elles me dlzen1; tei· lugar quer dizer - caber, ser admiss-i vel. Não é reali· 
zar, passar, porque essa é a fórma franooza, é o gallicismo . Ter lugar quer 
dizer - caber. 

A Constituição prescinde do arbitran.'ento quando a tentativa se mallo-
g-rar , ou quando não tem lugar o arbitramento, isto é, qua ndo não cabe o 
arbitramento . 

Pe.rgunto eu: cabia na hypothese o arbitramento? Evidenü;mente, não. 
Por que não cabia na hypothese o arbitramento? Porque a guerra estava 
declarada pela Allemanha, porque não fomos nós que declaramos a guerra. 

Senhores , não fomos nós. E sta não é uma opiniã& de momento. E' opi-
niã.o que tenho ha mais de um anno . ·E' opinião por mim já sustentada na 
Conferencia de Buenos AirE:s . Desde então aJ;firn:ei que a guerra estava so-
lemnemente declarada pela Allema nha a todos os paizes neutros, não só pelo 
far·to systematico do ataque, do ·torpedamento, do afundam,ento de todos os 
vasos das marinhas mercantes neutras, destruição das vidas dos seus tripu-
lantes, não só pelo facto desses torpedeamentos successivos e sys.tematicos, 
mas pela declaração solemne, formal, feita pela A!lemanha e communicada 
pela A!lemanha a todos os neutros de que assim proaederia, de que assim 
faria e assim ·continuaria a fazer, 

O SR . PAULO nm FRONTIN; - Mas não interpretaram assim os Governos 
da Suecia e Noruega , da Hespanha, Suissa, Argentina, Chil>e e outras tantas 
nações. 

O SR . VrcTORINo MoNTEJIRO: - A nossa Constituição não foi feita para o 
Chile e sim para o Brasil . 

O SR. RuY BARBOSA: -Que n.os impmrta que essas nações assim o não 
interpretassem? 

Perdõ·e V. Ex. Todas as cousas neste mundo são susceptiveis de inter-
pretação. Toda a gente sabe os motivos, não sei se e:x:tensivos a todas essas 
nacfonalidades; mas, certamente, peculiares a alguma s dellas , ou a ca da 
uma dellas, pelas quaes até agora se tem, por pa,rte desses Governos, transi-
gido com as violencias do Governo germanico. 

Senhores, não esqueçan:os que a ntes de todas essas nações, com essas 
violencias, transigia por muito tempo o Governo do Bra;si! e por muito te·m-
po transigio o Governo dos Estados Unidos. (Apoi.aàos . ) 
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O SR. PAULO DE FRONTIN: - Não reconheceu como declaração de guerrll/.. 
Quanto á declaração de guerra não se transige. 

O SR. RuY BARBOSA: - Perdõe-me V. Ex. Eu vou demonstrar com o 
proprio ,exemplo dos Estados Unidos que lá elles tambem consideraram o 
procedimento da Alle:manha como declaração de guerra . Durante mais de 
um anno, por longo terr:po, 14 ou 15 mezes, não obstante as divergencias, as 
exprobações dos homens mais eminentes da politica e do Congresso amerl·' 
cano, como Elihu Root, Roosev,elt, que nos honraram com, a su a presen~a. 

Lodge e outros, não obstante as exprobações, as censu ras, as criticas vehe-
mentes de uma grande parte da opinião norte-americana, o Governo dos 
Estados Unidos por muito tempo transigio com essas vlolencias. 

Ora , transigio por espirito de prudencia, por necessidade pol"itlca de cu.io 
segredo não sou possuidor, m as evidentemente foi uma transigencia porque, 
a o cabo de longos rr:ezes de condescendencia aom ·essas aggressões reiteradas 
e systematicas, o Governo americano acabou dizendo que os E stados Unidos 
aceitavam a guerra declarada pela Allemanha. 

São esses os termos em que a guerra foi decretada pelo Governo ame-
ricano. 

O SR . PAULO DE FRONTIN: - O qm, não impedio que D.eutschland fosse 
a lli recebido. 

O SR. RUY BARBOSA: - Os t ermos são officiaes. 
O SR. PAULO DE FRONTIN: - .De1Ltschland esteve nos E s tados Unidos de· 

1 
pois desse fa cto, & nãc, se reconheceu como havendo declaração de guerra : 

O SR. RuY BARBOSA: - DeutJ,schland não esteve nos Estados Unidos de-
pois da declaração de guerra. 

o SR. PAULO DE FRONTIN: - Esteve depois do bloqueio. 
O SR. RuY BARBOSA: - Não, senhor; durante 14 ou 15 mezes, desde o 

afundamento do "Lusita nia", em que fal!eceram mil e tantas pessoas inno-
centes, victimas da violencia barbara da Allemanha, desde o afundarr~ento do 
"Lusitania" repetiam-se tofüi,s as semanas e todos os m ezes o afundamento 
de navios mercantes a meri canos, perdas de vidas de cidadãos americanos, 
sem que o Governo americap.o julgasse dever por isso considerar que a 
g uerra estava declarada pela Allemanha aos Estados Unidos . 

Esta era, entretanto, a opinião amerJ·cana, porque eu , que leio muito 
os jornaes americanos, porqull acompa nho as revi·stas e diarios americanos e 
vivo farto, saturado da litteratura a m ericana. admirava-me, todos os dias, 
d.a longanimidade e da condescendencia com que ·o governo americano, pos-
suidor da im~ensa força de que é senhor e da immensa a utoridade que tem 
no mundo inteiro, condescenÇ!esse com violenc:ias tamanhas. 

Mas um •beUo dia, .Srs., .Senadores, u.m bello dia, sem que os factos então 
produzidos fossem de natureza div-ersa dos factos a nteriol'IJ!lente · dados, um 
bello dia , rpelo afundamento pe um desses na vios igual aos outros na-
vios jâ. afundados, o governo dos Estados Unidos solicitou do Congresso Na-
cional a declaração de guerra, dizendo - não tenho aqui nem posso trazer 
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..:ommigo toda a livraria - que os E stados Unidos acceitavam a guerra de-
clarada pela Allemanl;la. E' essa a ve·rdade. 

Si ha neutros, ·Senhores. contlnúo na res·posta ao meu honrado col<lega e 
illustre membro desta Casa - si ha neutros que co.m isso até hoje têm 
transigido, naturalmente os interesses politicos de cada, governo são os que 
norteiam seus acto$, e eu, desses interesses e desses actos não poss o ser juiz, 
mormente .desta tribuna, onde toda conveniencia e todos os deveres me obri-
gam a guardar a maior cortezia para c0m todas as nações com as quaes o 
Governo do meu pa iz se acha em boas re·lações de amizade. 

Mas a verdade é esta. Não se com,prehend.e como um governo possa as-
sistir á de3truição - ~ e ú caso da Noruega - de mais de metade . da sua 
frota mercante por a.ctos successivos por 'pa rte de uma potencia .estrangeira ,a 
destruição systematica, a destruição ba rbara, não só acintosa mas des-
humana com o anniqu!lamento da propriedade e com a suppressão Qa.s vidas 
humanas. A Noruega tem perdido mais de 600 mil toneJadas de navios tllfun-
dados por .submarinos allemães, e até hoje não julgou que a Allemanha, com 
Isso, lhe haja declarado a guerra. 

Mas, senhores, não é que a ma teria seja tão opínativa quanto parece, por-
que nos tempos em que eu a prendi, em "que eu era m enino, essa cousa já en-
tão ·se ensinava: que ·as hostilidades qua ndo tomam ef1sas fórmas violentas 
da destruição da .pl:'opriedade e da vida dos subdit,os de uma nacionaUdade. 
importam evidentemente ·em actos de guerra praticados para com ell:;i.. 

Mas, senhores, quando é que o BrasH, portanto, se podia ter posto em du-
vi'da que, quando uma nação estrangeira. voluntariamente assa.s·sina cidadãos 
bvasi1e-iros, esta nação se const)tµe em estado de guerra para com o Gcwerno 
do Brasil, ou haja declarado a guerra ao Governo do Brasil ? , 

Evident19mente essa materia é incontestavel , portanto·, na hY,pothes-3 
actual, a guerra estava declarada pela .A1'1emanha notoria;mente , e ..istandu 
declarada pela Allemanha, verificava-se o caso do art. n. 11, iporque nã.o póde 
c<Uber, deante do art. 11, o arbitramento depoi·13 da guerra declarada. A guerra 
estava decdarada exactamente pela AUemanha; não ;foi declarada por nós. 
O arbitra.Inento era impGssivel. 

SI os a ctos iUegaes do G-Overno allemão fossem taes que comportassem 
traições, excessos. rigores, abusos. v.iolencias mesmo, mas vilencias que não 
imJJortassem na destruição actntosa. de propriedades e ~das , de violerrctas 
que não revestissem o caracter de ser systematica.mente praticadas, porque 1~ 

isto sobretudo que caracteriza as violencias da AHemanha. E' isso que o 
Governo allemão declarava. a todos os neutros. " eu afundarei, eu torpedearei, 
eu destruirei todos os navios mercantes de todas as potencias neutras, que 
os meus submarinos encontra.rem na superfície do· Oceano; eu os destruirei 
sem a ttenção a vidas nem a propriedades". 

Eu, na minha conferencia imprudent e de Buenos Aires, disse com app1au·· 
so do Ministro das Relações .Exteriores, do Nuncio A~ostolico e · de grande 
parte do coI\po diplomatico presente, disse que esta era a declamçao de

1 
guer-
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ra geral pela Allemainha a todos os neutros. Estas noções de direito lntern«. 
cional eram as noções que eu já possuía do tempo de ·calouro, e· essas noções 
me diziam que essas cousas eram actos üe guerra e toma~am ainda mais v 
caracter de gu erra desde que eram systematicas, e ainda mais quanao annun· 
ciados préviamente de nação a rração, .de potencia a potencia. 

Eis, .senhores, porque nesta hypothese não cabi·a .o arbitramento. Si não 
cab.!a o arbitramento, tocava ao Congrüsso Nacional examinar se cabia a 
guerra. se realmente depois de declarada a guerra pela AUemanha nós podia -
mos tergiversar, furta r o corpo, fazer-nos desentendidos e continuar-
mos a offerecer a nossa casa ou a vtda dos nossos conterraneos é.s atrocida-
de!! allemãs 

Ora, o Congresso, examinando o assumpto, entendeu que nós não poala-
mos furtar o corpo, que o caso era grave, em excesso e que a guerra estava 
decla rada pela Allemanha. A ssim dissemos nós n.o acto declaratorio, o Brasil 
cedia á guerra deçlarada .pela AHemanha. 

Logo, senh ores, a minha argumentação é perfeita, a minha argumea · 
tação .é exacta , a falha que lhe quizeram encontrar não existe, na hypothesc 
não •houve aggressão por força estrangelra, houve aggressão pelo acto do go-
verno da Allemanha, annunciando-nos a intenção systematica de destrul·r us 
nossos vsos d guerra e pela concretização desse annuncio, dessa pron1essa, 
dessa ameaça, esses factos materiaes que se real!zaram e demonstrarani a 
1ma 1Jeriedade. 

Portanto, senho·res, não 1 existe para justificar o estado de sitio a aggrt::ii· 
sao por força estrangeira. 

Ora, senhores, comprehende-se muito bem por que é que na 'hypothese 
de aggressão por forças ef\trangeiras o Poder Executivo deve ·estar munido 
pela Constituição da 'Prerogativa de declarar a g uerra immediaiamente. 

O contacto do territorio nacional com o· inimigo, a invasão das f·rontel-
ras naciona es por forças inimigas, o encontro de forças de guerra navaes do paiz 
com forças de guerra navaes de outra nação, o combate no oceano, como em 
terra, determinam immediatamente no paiz um contra-choque, urna vibra\;iiv 
profunda, movimento de victlencia moral ou material, cujas consequ encias nã,o 
ê dado prever, mas cujas consequencias é necessario acautelar, mediante, por 
ventura, medidas extraordinarias como aqu ella de que se necessita, o estado 
de sitio, para utilizal-a. 

Imaginemos as fronteiras do Brasil transpostas pelas forças de uma p o-
tencia estrangeira, ou imaginemos essas fronteiras cercadas .por forças es-
trangeiras que quizessem transpol-as. Imaginemos o encontro dos noss.os en· 
couraça;dos com encouraça dos estrangeiros que os levassem de vencida, que os 
a.Jlundassem e uestruissem. Natura;lmente a a lma brasileira se levantaria, o t er-
ritorio na;cional estremeceria e deante destes actos o Go·verno necessitar ia 
de providencias extraordinarias para acudir aos ·estrangeiros das emergencia• 
imprevistas que se acabam de realizar, e é por isso que a Constituição, na 
hy·pothese ·de emergencia de aggressão por forças estrangeiras, estabelece que 
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o Poder Executivo declarará immediatrunente o estado de guerra. e é por iss o 
que na mes·ma situação o Pcder Executivo pôde estabelecer o estado de sitio, 
se não estiver reuni-do o Congresso Nacional, ou, se estiver reunido o Con-
gresso Nacional, o Congresso Nacional deverá la nçar mão desta medida. 

Mas, Srs. Senadores, essa occurrencia não se verifkou. O terri.torio nacio-
nal não foi violado, as nossas fronteiral!t não fvram transpostas, nem estão 
amea çadas. Tivemos aipenas um encontro de um vaso mercante brasileiro com 
um submarino allemão e a destruição desse vaso mercante. 

Portanto, um acto de hostilidade ao Brasil, que importa a declaração de 
guerra, mas que não é aggressão .por f·orças estrangeiras, definida nos nos-
sos textos constitucionaes. 

As'Sim, o que nós vJmos foi que na ausencla do Congresso, quandoj ã 
esses factos se começavam a dar, o Poder Executivo P·rotestou, ' reclamou, 
rom·peu relações, mas não declarou a guerra; esperou que. desta attribuição 
privativamente sua, abusasse o Congres'So Nacional. 

Embora não se verifi'que nesta hypothese nem absolutamente o caso da 
commoção intestina nem o caso da aggressão por forças estramgeiras, eu, 
Sr. Presidente, não hesitaria em dar ao Governu o estado de sitio, apezar de 
todas as min:has reservas e de todos os meus compromissos contrahidos, si o 
Governo brasileiro me viesse deolarar, viesse decla rar ao Congresso Nacional 
a indispensabilidade absoluta do estado de siüo como medida salvadora em 
vista de acontecimentos ainda não conhecidos pel•o paiz, mas bastante graves 
para exigir: como medida de prevenção, este r ecurso extraordinario. Isso 
fal-o-hia eu, mas deante da affirmaçao absoluta e solemne do Poder Executi· 
vo, da responsabilidade franca assumida por elle de uma solici.tação desta 
natureza. Porque, senhores, em circumsta,nclas como estas da actualidacle; 
quando o Brasil entra em uma phase da sua his toria sem par em ·nen.huma 
das situações a'!lterLores, quando os acontecimentos nos cercam por todos ·os 
lados de surprezas incalculaveis, nenhum de nós pôde ser tão systematico ou 
tão confiante em si mesmo que, deante de uma af'f.irmação como essa do 
Poder Executivo . . ousasse tomar a si o ri·sco de lhe nã.o dar os meios neces· 
earios para assegurar a salvação do paz. 

Ha, porém, senhores, ainda outras di1'ficuldades. A proposição declara o 
estado de sitio em todo o territorio naci,onal. Temos nós o direito de .conce· 
der a.o Governo o estado de sitio sobre a totalidade do territorio brasileiro ? 
Não, Srs. Senadores. 

Esse direito não lh'o dão .os termos da Constituição brasileira. A Consti-
tuição brasHeira suppõe o estado de siti.o sempre limitado a um ou mais 
pontos do territorio nacional. E' o que se diz, primeiro, no artigo 34, onde se 
lê: "Compete privativrunente ao Congreso Nacional declarar em estado de 
sitio um ou mais pontos do territorio nacional." 

E' o que depois se declara no art. 80: "'J!>oder-se-ha declarar em estado de 
si-tio qualquer parte do territorlo da UnÜio, suspendendo-se alli as garantias 
constitucionaes por tempo determinado". 
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São duas disposições contestes. A primeira é a seguinte: decretado o es-
tado de sitio em um ou mais pontos do territorio naicional; na s·egundase diz: 
" .poder-se-ha ·decla rar em estado de sitio qualquer parte do territorio na-
cional" . 

Em um texto se declara o estado de sitio em um: ou mais pontos 
do territorio nacional, no outro se d eclara o estado de sitio em qualquer 
parte do territorio nacional. 

Muito sàbia, muito previdenternente, não admittio a Constituição que a 
vastidão immensa do t erritorio brasileiro pudesse um dia ser abrangida por 
um acto do Congresso Nacional em uma disposição de estado de sitio. 

Para que o estado de sitio seja legitimo, é necessario que tenha um ter-
ritorio dentro do qual se estabeleça, um territorio limitado, um territorio 
declarado na lei que outorgou ao Governo o estado de sitio. 

Dir-me-hão, o sophisma é esperado: "Mas quem pôde declarar em um 
ou m ais pontos, pôde declarar e m todos os pontos." 

Eu pediria perdão aos a utores do argumento para contestar a sua ver-
dade. 

Se a Constituição quiziesse dar ao Congresso Naciona l o direito de de-
creta r o estado de sitio em todo o territorio brasileiro, não limitaria o es-
tado de sitio a pontos ou a pa rtes. Daria a o Congresso Nacional o direito 
de decretar o estado de sitio ·em todo o territorio nacional ou em parte delle. 

Quando se determinou que o estado de sitio seria declarado em um ou 
mttis pontos do territorio na~ional, quando se estab eleceu que o estado ae 
sitio se estabeleceria sobre ,uma parte do territorio nacj,onal, quiz-se asse-
gurar absolutamente a hypothese de que o estado de sitio pudesse abrangPr 
o territorio naciona l na sua totalidade. 

Senhores, ;tão evidente é isso , que a mesma dis,posição se continha mt 
lei franceza de 1878, p·ela qual se regulava este assumpto, e assim alli sem" 
pre foi entendido. A lei franceza de 1898, Srs. Senadores, que regula esta 
materia, ainda hoje, ou antes, que regulava essa materia antes dos ultimes 
a<'tos a doptados pelo Parlamento fra ncez durante esta guerra, dizia no 
art. 51: 

"Só uma lei pôde declarar o estado de sitio". 
Depois diz: 

"Cette loi désigne les communes, les a rrondissen,ents, ou les dé-
partements auxquels il s'applique. Elle fixe les te:mps de sa durée." 

Exige, portanto, que o acto decla r atorio do estado de sitio designe as 
communas, os districtos, ou os departamentos aos quaes o estado de sitio 
se rten~ de applicar. . 

Ora bem, dir-me-hão os Srs. Senadores: mas, não obstante, o Parla-
mento francez logo nos primeiros dias de guerra decretou o estado de sitio 
em toda a extensão do terr\torio na.cional. 
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Senhcn·es,' que a minha interptetaçãó dos textos da Constituição brasi-
ieira é .exacta, •eu vol-o provo, lemlo-vos a lição cleste especialista no as-
sumpto, o Sr. Ileinach, no seu livro L'état éte Siége . E' o livro ~ais com-
pléto. ·Ei$ o que diz: 

"L'inàication cíes territo·ires soumis à l'état àe siége est de l'essence de 
-rPtte institut-ibn; iine loi qui ne ,la co1it-iiiendrlltit pas serait inapplicable e.t, 
vàr s11.ite, non óbrigatoire." 

Eis o que era a lei e o, que era a doutrina em França . Com ' essa lei, 
com essa doutrina ·estão em ·afitagónisítlb os a.ctos recentes do Parlamento 
Jranooz . Mas, por que, senhores? Porque se tratava de uma lei do Parla-
mento que podia ser revogada por elle , 

A lei de 1878, base dessa exigencia ieh'l França, era uma lei ordinaria. 
A.s leis ordinarias se revogam por outras· leis ordina1'ias , Como em Frah~a 
11ão havia nenhuma outra disposição constitucional que !irhitasse a · decre-
tação do estado de sitio a ce1:tos e determinados pontos; como essa lini.ita-
gão resultava de uma lei ordinaria, o Parlamento 1'rancez mediante outrBI 
)ei pôde revogar a lei anterior e estender o ·estado de sitio fl.O paiz inteiro. 

Tenho aqui presente o trabalho recentemente publicado pelo Sr. Bar-
thêlemy, um dos maiores publici.stas francezes contemporaneos, na revista 
·de direito politico, (ha uri'l anuo e rtanto, sobre o direito publico em tempo 
de guerra. R hi, estudand·o o episodio com que me occupo, diz o illustre pro-
fessor francez: 

"O decreto de 2 de Agosto de 1914 é muito notavel sob o ponto , 
ele v ista da applicação deste prinQipio. Sem duvida, elle se conforma 
com a ílettra da lei de 1878, designando os territori.as que serão sub-
mettidos ao estado ele .sitio; mas póde-se perguntar se respeita o 
espir'iti> mais ev·idente desta lei, con·~vrehenciendo entre esses terr·i-
torios a. totalidade do territorio da França continental e da Ar-
gelia. " Os 86 depa rta,mentds, o terri1torio de Belfort1 e os tres ·de- · 
partamentos da Argelia são declara dos •err.: estadcj ele sitio." 

'Responde o Sr. Barthélemy: 

"Esta generalização elo estado ae sUio é ~m facto novo na his-
toria elo nosso dire·ito pubUco. Em consequencia dos acontecimento'! 
de 1870 a '1871, apenas uns 40 devartamentos foram subme,tt idos a 
este regímen de excepção, e consiclerava-s.e então que era uma 
proporção consideravel e a té então desconhecida. 

"No dia immediato ao golpe de .estado de 2 de Dezembró de 
1851 houve declarações ·de estado de sitio muito numerosas em re-
lação a varios · ·departamentos; mas ellas foram~ suc_cessivas e nii.o 
houve estado de sitio lcvnçaclo sobre um territo1-io todo. Durante a 



-80-

'1 guerra de 1870 o estado de sitio não se declarou em Argelia, senão 
aos 10 de Agosto de 1870; e foi aliás levantada um. mez depoii> em, 
plena guerra porque essa medida exCjepcional parecera inutil. 

"A generalização tão ·completa do estado de sitio é, pois, con-
traria ás previsões da l e·i de 1878 e aos precedentes. Esta verifica-
ção não está 'Sujeita aliás a nenhuma intenção de critica: sem 
duvida, um jurista meticuloso podia achar que o Governo ultrapas-
sou os seus poderes; mas se ha um exercício imprevisto das facul-
dades goV'ernativas, . toda a irregularidade se acha coberta pelo voto 
de 4 de Agosto de 1914; e o Poder Legislativo não póde ser obri-
gado por U?na lei <Yrdilnaria. Quanto aos p1'.ecedentes, etc.'' 

A razão, portanto, do acto do Parlamento francez ~ra que, tratando-se 
de uma lei orclinaria, outra lei orc1inaria podia remover as lu:kts que até 
então se achavam estabelecidas. 

Ora, aqui, senhores, estamos em presença de limites traçadc•s preciza-
mente pelo texto cionstitucional. A Constituição exige a declarac;ão formal, 
Ill} acto de estabelecer o estado de sitio, dos pontos ou partes do territorio-, 
naciona l sobre os quaes elle va i recahir. Em vez disso, o que nós vamos 
ter é o estado de sitio sem declaração de pontos nem de partes ; é · o estado 
de sitio extensivo a "todo o territorio nacional". 

Ora, senhores, eis uma extensão de poderes extraorOinarior< a que eu, 
fosse qual fosse a minha boa vonta de para aom o Go'verno, me não poderia ren-
dei·, nem sei, nem comprehenqo, n em adrr.itto que o Sen: >"h brasileiro, com· 
tarnaaha er,.,:m1dacJe, com excesso tão injustifica,•e! e tão d<:snecessario 
possa transigir. 

Senhores, estaremos nós então destinados a, na evolução . tenebrosa. des8a 
terrivel instituição, caminharmos constantemente de mal a peior, de granc'l.8s 
excessos a excessos sempre rµaiores, de enormidades inrrnensas a enorrri-
dades ainda mais monstruosas? Com que facilidade então não brinca o le-
gislador brasileiro com materia tão grave, com assumpto de tamanha serie-
dade? 

Mas então, senhores, vamos estender o estado de sitio a toda essa vas· 
tidão immensa do territorio brasileiro? Por que? Com que intuito? Estri-
bando-nos em que motivo? Allegando que espeaie de n ecessidade? 

Notai bem, Srs . Senadores, não se trata de uma irrupção de rr:ovimentos-
p.narchicos nesse ou naquelle ponto do immenso territorio nacional. E s t a. 
medida suppõe que todo territorio brasileiro se acha debaixo de urna com-
moção intestina ou que a repercussão do afunda mento de um navio mer-
cante brasileiro ponha em risco a segurança da ordem publica em toda essa 
extensão do territorio nacionaj. 

Mas, senhores, é :n.•entirmos; é mentirmos solemnemente á verdade! 
(Avoiados .) E' faltarmos escandalosamente á verdade materia l, notaria, in-· 
contestavel . 
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Senhores, esta contradicção com a verdade evidente brada aos cêos , a·esa-
fia todas as considerações, impõe-se a todos os espíritos ! 

Mas, senhores, por que havemos de sujeitar ao estado de sitio o Ama-
zonas? Onde estão, n as margens do Amazonas esses indicias de .subversão 
,da ordem, aos quaes o Governo brasileiro deve acu dir com a su spensão das 
garantias constitucionaes? Onde é que se vê surdir a deso~·dem, senhores, 
no E.stado natal do nobre Vice-Presidente çla Republica, nesse tranquillo, 
pacifico e ordeiro Maranhão, a ntipathico a revoltas, esclarecido sempre no 
seu amor da ordem, seguro nas suas instituições iegaes? 

Por onde é, senhores, que a desorden1 penett"ou nesse longinquo ·e im-
rr:enso Estado, representado a qui p elo nobre Vice-Presidentb do Senado, o 
honrado Senador por Matto Grosso? Onde estão lã. as desordens que exig~:m 

a gora a decretação do estado de sitio? Se este estado até agora se ui:io •.fe .. 
cretou 1para a quellas regiões, por que decretal-o neste momento? 

Minas, senhores, como territorio venerando, sagrado pelo amor de todos 
os Brasileiros, impenetravel até hoje ás invasões do arbítrio ; Minas, a cujo 
seio a dictadura florianista não conseguia levar o estado de sitio; Minas, a 
livre, de cujo Gov erno Affonso Penna resistio ás idéas então correntes da 
extensão dessa medida extraordinaria áqu ellas paragens, com o fim de aJli 
arrebatar os Brasileiros refugiados ; Minas escapou ao estado d e sitio duran-
te o Governo de Floriano P eixot o . Foi n essa época o asylo dos· Brasileiro11 
foragidos . Pôde manter-se illesa das invasões dessa espeqie ele a fbitrio; e 
agora, sob o Governo de um illustr e Mineiro, quando as tradições mineiras 
continuam .a ser as mesmas, de paz, de ordem, de devoção á lei, de liber·-
dade organizada; agora , Minas va·i .ser submettida. a 'estado de sitio porque 
une barco mercante brasileiro foi afundado nas aguas do Atlantico por uni.. 
submarino a llemão ! ! 

E o Acre, o territorio do Acre, entregu e a pro-consules para lá m:,,,nda-
dos pelo Governo brasileiro, cujo criterio na escolha dos homens llUe o 
devem r epresenta r naquell<os regiões de arbítrio ill-imita do, pa rece que tem 
sido o de escolher féras para juízes e a dministradores; o Terrjt or io do Acré 
entregue aos jacarés e aos surucucús (h·ilCl!ridacle) vai vêr ainda o poder 
invencível destas féra's au gmenta.clo e centuplicado pela concessão desta 
mefüda extraordinaria. 

De Goyaz sei eu pelo nobre Sena.dor que aqui tão distinctamente o re-
presentn., que a sorte não peioraria m uito com a decretação do estado de 
s\tio porqu e, segundo S . Ex., esse é mais ou menos o r egimen habitua l por 
aquellas regiões (hilar'iciade); mas eu sempre acon selharia ao nobre Sen'l-
.dor que se acautelasse com a n ova face das cousas, quando o estado ele 
sitio ide facto v ier a ser r eforçado pelo estado de sitio legal. 

O SR. l NDIO DO BRASIL: -V. Ex. faça o favor ele não se esquecer c1o 
Pará. 

O Sn.. R uY BARBOSA: -Eu não poderia esquecer o Pará, administrado 
por um dos mais nota.veis ex-membros desta Casa, illustre militar, grande 
patriota . .. 
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o SR. ALFREDO ELLIS: - Apoiado. 
O SR. RuY BARBOSA: - . . . cujos titulos Ct benem er en oia deste pa,iz stto 

tão conhecidos. 
Parece que a pres·ença ·deste eminente Brasileiro n a quella r egia.o scct\ 

para o Governo do paiz uma garantia mais valiosa do que a decretação 110 
esta do de sitio. 

E stou aerto que se o illus tre Governa dor do Pará se não sentisse segm·o 
n as suas a t tribuições ordinarias, diante das emergencias em que se acha o 
paiz, se teria dado pressa em communica r ao Governo brasileiro as d iffi-
cultlad:es novlt"' da 1sua situaçã11, solicita.ndo a,:s n.:edidas n ec.,,,sarias a ru:~ ·· 
nutençã o da ordem e sua estabilidade. 

o SR. ! NDIO DO BRASIL: -V. Ex . sabe qu e n ós não .podemos lá entrar'? 
o SR. R UY BARBOSA: - E st !i- em esta do de sitio? (Riso . ) 

o SR. lNDIO DO B RASIL: - Ainda não está; mas imagine V. Ex. quando 
.se decr eta r o estado de sitio! 

O SR. RUY BARBOSA: - Senhores , eu não quero r etira r nenhuma das 
minhas expressões relatívas ao illustre Braslleiro ·que actualm ente governn. 
a quelle .Estado; mas eu acredito na efficacia ba rbarizadora do estado de 
s itio para converter as melhores situações em situações de arhitrio, violencia 
-e illegalidade . 

Se ha E s ta dos brasileiros em estado de sitio, em estado de siti.o halJi·· 
tual, em estado de sitio perIT1anerÍte . .. 

o SR' ALFREDO ELr,rs: - Chronico. 
O SR. Ruy BARBOSA: - . . . chronico, p elas riva.Jida des ·em luta elas la· 

.cções que se disputam ·o Governo desta parte do territorlo nacional , eor.-
vinha a ntes que, en.• ve~ de deixarmos propagar-se de E stado em Estado 
esta situação geral de a narcihia , tomassemos em t empo as medidas neccs-
su!'ias pa ra coarctal-a nos pontos onde ella nasceu, evit<ondo que vi>J~:;o; a 
se converter em um mal g enera lizado á Nação inteira. 

Em todo o caso, não posso acreditar que a decretação ·de um esta do de 
sitio seja um meio de corrigir a -ou tros. Nesses E stados onde o estado ele 
sitio toxis tv em .situação <1e et1ron.icidade, a lhdtit u içãi, elo es tado ·de sluo ur .. 
ficial é ferro ,em braza na cl)aga viva; é aggravar a s ituação dolorosa dos 
padecentes; é p eiora r infinita mente as condições de soffrimento das popu-
lações . 

Porqu e, senhores, os agentes do poder nos Estados se vão encostando aos 
mandões; os Governos fazen .• boa avença; casam-se n a tura lmente u ns COIJJ 

os outros e, em pou co tempo, de um estado de sitio s imples ipassaremos a 
ter nesses Estados o estado de sitio duplicado: o .estado de sitio loca l de 
mã os dadas aom o estado de sitio federal , ajudando-se mutuamentú. 

Senhores. é muito grave ::i. situação que se estabelecerá no paiz por um" 
mefüda desta natu reza. Estou certo de que se o h onrado Sr. Presidente da 
Republica deliberasse convocar aos Governadores destes Esta dos para · o~ 
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ouvir sobre a convenienoia desta i~edida, a grande m aior ia desr.is Gover-
nadores a r epelliria sem hesitação como gratuita, como desnecessarcia, como 
absurda, como inconveniente, como perturbadora da propria ordem no ter·· 
ritor io de cada um desses Elstados. 

Mas, .senhores, se e1n outros tempos , qua.nclo se tratava ·de decret.a1· o 
estado de sitio, como o decretou o Marechal Floriano P eixoto, apenas •3m 
um ponto do territorio nacional, na Capita l do pa iz,'até o E stado do R io de Ja-
neiro, como ·depois o Congresso Nacional tem deliberado sem.pre que quando 
se trate de estado de sitio limitado a certos e determinados pont os , sempre 
aqui se entendeu que a n :edida era de uma gr avidade suprema, que exigia 
condições de v er.ificação muito sér ia s, que não podia -$er deéreta i:lo sem uma 
necessidade reconhecida por todos, que diremos hoj e , senhores, qua ndo se 
trata de estabelecer o .estado de s itio sobre esses oito milhões e 400 mil kilo-
metros quadrados de territo.r io que constituem a Nação brasileira? ! 

Como é ,que so adopta uma resoluçã o destn. m1ture;;>L i;em pútl<;r a llega! 
em seu apoio nenhuma ra zã:o forte, positiva, concludente? 

o SR. ROSA E SILVA : - Apoiado . 
O SR. RUY BARBOSA: - Allega-se, Sr. Presidente, a conveniencia de re-

forçar creada pelo Governo pela. decretação de g uerra. 
Mas, senhores, não h a medida mais contraria , m a is odiosa,, mait; fu-

nesta ã a,titude a asun:lda pelo Guve1·no diante da conflagi·ação eur'oriea dn 
que esta. (Avói<ulos.) 

Senhores, a AUemanha não poder.ia con ceber a lvitre ma.is bem achadv 
para dar um golpe de morte n a nossa ten'tativa de associação com a a llia n')<\ 
das potencias liberaes ' ela E uropa , contra os Imperios centraes. 

Quando, Srs. Senadores, um pa.i,l/:, um Governo, uma n ação ousa aba -
l~q1çar -se 'ª uma a ttitud e corno esta agoni assumida T;elo Brasil , su a. 'pri-
meira n ecessidade é a.v.iventar o, espirita publico, ê ir procura r nas 1mtra -
nl1as do sentimento naciona l a cha mma viva desse .calor amortecido, é 
accender a pa ixão do povo, é chamar o povo á compreh~nsão ele que se 
trata dos seus intere$ses,' é · fazer com que a Nação se ponha de pé, er gu ida, 
unisona, unanime, v ibrante, estendendo ao Qoverno a ·su a mão, protegendo-o. 
levantando-o. CApoiados.) 

.Em v ez de ia.nini.ar a Nação, em vez de estimular os brios popula re!'I, . 
,,rn vez de erguer o sentimento publico, em ·vez ele charna l' o paiz a vir col · 
laborar co:ih o pa iz, o estado d~ s itio afu genta ef;ses elementos da popula-
1;idacl.e da .guerra. O estado de sitio impopulariza a ~ 11erra; o mitad') de 
sitio condemna a guerra a ser amaldiçoada p ela Nação brasileira . ' Nãú ha 
medida rr;a.is dontraproducente , não ha m eclicla que prest e maiores servir,os 
a o .interesse g.ermanico . 

El' uma medida. que n ão podia ser concebida. E' uma medida , anti -a·i·· 
Jip.rloa, esse:qci<th·rn;mte allemã. E' uma m edida clesassocia tiva . E u a rlenun-
c~o, eu a r.ecomm endo como tal á considerac;ão dos .nobres Senadores. 

Que SS. Exs . ref]icta m du as .vezes antes de a doptal -a definitiviun ente. 
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Nós não devemos querer que o ·Kaiser, amanhã, no interior do seu ga-
binete possa ter n:(}mentos de exultação, rindo-se .a.a imbecilidade desseb 
"mestiços brasileiros" que .a sua imprensa enxoYalh<t. com o ti cu: o d.;, n<> . 
gros ·e ,que a imprudencia dos nossos estadistas iria sanccionar como me-
dida temeraria, irreflectida e perigosa, como a de que ora se trata. 

Nesses vastos sertões do Brasil, entre esses rudes camponios 'que po-
voam as ·bem aYenturadas extensões do nosso interior, o annuncio desse 

. estado de sitio universa lizado fará vibrar tie .odio o aoração úo sertanejo <> 

do jagunço contra essa guerra m a ldita , ao serviço da qual se põe em sus-
pensão de garantias · constitucionaes todo um paiz livre, o Brasil inteire . 
. esta Republica toda. 

O sertane.io dirá de si pa ra comsigo: "Que os leve o diabo a esses ex-
trangeiros malfadados, por causa dos quaes estamos corr:endo agora o pão 
amargo do 1estado de sitio. Que leve a bréca . e'!_ta guerra odiosa, pela qu;;.J. 
esta.mos condemnados, hoje, a soffrer o que até agora a Republica não nos 
tinha ainda dado a experimentar. Não, dirá o vobre sert.anejo no fundo do: .. 
seu bom .senso; não, não pôde ser uma guerra boa aquella que, em vez dti 
n os mandar ·pôr a o hombro as armas para marchar ao combate, á victoria 
e á honra, nos manda curvar o pescoço para . r eceber a canga do arbítrio 
.dos mandões da nossa terra. " 

Este ,estado de s.itio, portanto, é a mais contraproducente de todas as 
n:edidas. Mas, senhores, se ainda faltasse alguma cousa para levar a o 
fundo dos nossos sertões o regimen republicano, para convencer os nossos 
sertanejos de que a Republica i é o regimen odioso, basta ria esta medida, 
que ha de se generalizar por ·~oda a extensão dos nossol! littoraes, com.J 
por 'todos esses reconcavos im1nensos do Amazonas ao Prata, pela vastidão 
iw::alcuiavel ,dos nossos sertões, um só grito, um clamor unisono, um brado 
a. Deus contra o regimen pelo qtial um povo inteiro se condemna a perder 
as suas garantias constituciomi.es, sem motivos, sem causa.s, sem explica-
ções, sem ·que nem se possa dizer porque a sua sorte, da noite para o dia, 
de ta: maneira se modificou. 

E' portanto, senhores, a impopularização da Republica ao mesmo temp:> 
que é a impopula.rização da guerra. E', portanto, uma m edida dupiamente 
oontradictoria, duplamente conti:apr,oducente. Se querem o estado de sitio, se 
precizam do estado de sitio, venham solicitaJ -o a o Congresso Nacional; mas 
não peçam a o Congresso Nacional aquillo que o Congresso Nacional nã o lhes 
poderá da.r; não nos solicitem uµi. estado de sitio que a Constituição não con-
cede, que ninguem tenha imaginado até hoje, que nunca se presenciou até 
agora sinão na superfic.ie do territorio invadido pehts forças inimigas, sin5.o 
nessas infelizes nações européa:;i assoladas e inundadas pelas devastações da 
invasão germanica . 

Peçam-nos o esta1do de sitio legal, ·o estàdo de sitio constitucional, o es·· 
tado de sitio limitado, e. senhores, nãio haverá nm membro desta Casa, eu 
mesmo seria dos primei ros, como .iá disse, sacrificando a minha coherencia, 
sacrificando os meus compromissos, sacrificando todas as mi nhas reserva:! 
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.antigas, todos os meus votos repetidos, eu seria elos primeiros a da l-o since-
ramente e da melhor boa vontade a o Governo bcasileiro ! ( A voiaàos .) 

Venham, porta1nto, solicitar do Congresso Nacional o estado de sitioo li-
mitado a certos e determinados pontos do nosso territorio onde a sua neces·· 
.sidade seja reconhecida . (Apoiados.) 

Porque não o fazer, senhores, é o que dizia ante-hontem na presença da 
honrada Commissão que me deu a honra de me receber com ta.nto s1g·asalho 
e tanta fineza. Por que não dar ao estado ·de sitio essa formula n a tura l , essa 
formula decente,, essa formula honesta, essa formula justa, essa formula le·· 
.gal? Por• que não tornar o estado de sitio comp:ttivel com os .nossos votos, 
compativel com o sentimento publico, compativel com os interesses desta 
guerra em que entramos, compativel com os interesses desta Republica a 
que somos dev.otados ? 

·Si h a Estados onde não se possa contestar a existen(!ia de elem•mtos ~;; · 
rigosos -· ~ ·:eu ·'l:'ec.on1heçó Que ·os ha, que tallvez· n extensã!o desse rn~l pu-· 
desse requerer neste 1.nom.ento ~edida:s extraordinarias, não o contesto. Não 
.quero crear difficuldades ao Governo, de especie nenhuma.. (Commwviào.) 
:Wallo com a a lil12. nas mãos, faillo com o coração aberto . F a llo em presença 
de Deus. Fallo com o solemnidade de quem estivesse nos seus ultimes mc-
mentos de vida. Digo; não tenho sinão as m elhores disposições para com ess'1. 
merlida. Não quer o coarctar a liberdade legal, natura l, elo Governo da Repu-
:blica. Desejo vel-o forte, aTmado, seguro, para poder vencer nesse transe 
todas as difficulclades naturaes e em s itua,ção tão complicada como esta. Nar]a, 
1he recuso , Peço-lhe a penas que não nos colloque nesta contingencia desas·· 
trosa , a u ns , como os nobres :Senadores, de fazerem uma concessão senãú 
contraria â.s suas consciencias, aà menos contraria aos deveres do seu manda, .. ,' 
to ; a outros, como eu, <le sentirem torturado o s·eu coração pela impossibili· 
dade lem qu e os coUooa a sua consdencia de concorrerem com o seu voto 
para a segurança do pa iz contrai os ·elementos perigosos que o ameaçam. 

Quatro ou ·Cinco, tres ou quatro Estados, a Capital Federal talvez, talvez 
·s. Paulo, talvez . .. não quero dizer nomes, não quero tomar sobre mim essas 
resp·on.sab'.ilidades; não lsou o Gove1'JIO, não conheço p.recizamen.te 
as circu msta ncias de cada ponto do nosso territorio, neste momento 
Mas ha evi>dentemente, algu ns p ontos naturalm ente indicados por occorren -
cias mais ou menos graves, dos quaes a im.prensa se occupa1, com os quae!I 
tem se occupado o Governo, qu e têm forçado a policia a intervenções mais 
violentas, que têm causado ao Governo ma1iores sustos; existem no paiz des-
ties pontos, desses territorios, desses Estados . Pois bem. Senhores, esc-olha·· 
mos, verifiquemos , designemos, cumpramos 'º que nos impõe o art. s·o d:J. 
Constituição, vejamos .onde é necessario o estado de sitio, decretemos ü estado 
de sitio para esses· pontos. 

Eis, senhores, o qu e v os imploro, o qu e vos supplico, o que eu exhoro de 
vós, n ão em nome ele interesses politicos, qu e os não tenho, mas· em nome dos 
:grandes inter esses nacionaes, ·a que sou devotado. 
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Não m.e a trevo a enviar uma emenda, porql.Je me reconhec;;o de5au to·r!• 
zo.do p&.ra tanto. (Não a.p·oiad·os . ) Estou ha bituado ás derrotas, mas não me· 
considero deshonrado por el) as . 

Não quereria aprese1úar u ma emenda para vel-a rejeitada,. 
o ·SR. VIC'l'ORINO MONTEIRO: - E u dal'ia meu vote. 
o .SR. RUY BA!IB.OSA: - Ag-l'adec;;o ml,lito a V . Ex . 
Se os nobres Senadores me permittem, eu vou terminar . .Ap1·esentarei a 

emend,a,, se VV. EEx. me determinarem. 
o SR. DANTAS BARRETO: - Nós seglliremos a V. E;x. 
VARIOS SRS. SENADORES: - Apoiado. 
O sn. CUNHA PEDROSA: - Para um estado ele sitio limitado. 
O Sn. ALli'REDO ELLrs: - Esta do de sitio constitucional. 
O SR. Ruy BARBOSA: ·_.Senhores, s into-me f eliz d e ver o mo\rimento gene-

roso e patriotico dos nobres Senadores ao encontro ela verdade, ao encontro diJ, 
legalidade, ª'º encontro dos verdadeiros interesses nacionaes . Estou certo d" 
que o C'...overno da Republica, judicioso, honrado, patriotice como é, . não e n-
contra:rá n:1 nossa resoluc;;ão senão uma demonstração. elas mais solemnes, de 
apoio l eal ... 

O SR. ALli'RElDO EI.ILIS: - E de amor á Rep ublica. 
O SR. Ruy BAJ'lBOSA: - ... firme, caloroso, nosso ao Governo actu a l e ·1 

Republica , que elle eleve representar. 
O SR. VrCTO!IINO MoNTEJIRO: - V. Ex. expoz a questã.o sob um ponto cfo 

vista brilhantíssimo . 

0 Sn. R TJY BARBOSA : V9u, pois, terminar, Sl'S. Senaclores. dil'igindo-VOfJ 
est~s palvras, cada uma das quaes eu d esejaria . que chegasse, do fundo ao 
meu coração, ao func'!o da vosi>a conscienci·a. 

Acabei, Srs. Sena,dores, a minha demonstração. Cumpri o m.eu dever t.lr: 
vos aconselha r desinteressadamente, segundo a verdade qu e eu sinto; e . 
cumprindo esse dever; tenho a convicção, profunda e segura, de , a o mesm o 
passo que sirvo a o paiz, estar prestando a.o Governo o mais leal e o ma.is util 
dos serviços, pois o erro a que o leva m, é o mais temeroso, o m.ais sé.rio aos 
errai>, que neste momento se podiam commetter : é a impopularização da gue1:.-
ra, ern que entramos, e que amanhã exigirá de nós, tavez, contribuições até 
agora inca lculadas; é a enxertia, na 1g,uerra externa, do espírito de i·eacção na 
política interior; é o contravapor nesse m ovimento de pacificação intestin~ .• 
a bem do qual , em nome do qual, e com a esperança do Ç[Ua l, no meu ultimo 
discurso applaudi a ·decla;·ação de gu erra, a fra t ernização definitiva na no1õs'.l. 
bandeira com as bandeiras a ll jadas . 

Tenho certeza de que me :q.ão a ttendereis ; porque não me acostumae& da«' 
esta honra. A desastrosa m edida ving&rá, embora os m ais cégos estejam 
venda qu e não se podepia commetter rµaior oon1.radicção eom nosso a1ppe!lo 
á generosidade, ao .heroi:imo, ao enthusiasmo do povo l:)rasileiro, embora qua~i 
toclo o Senado se ach e r ealmente de accõrdo comm\go em desconhecer ai ne-
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ces13idade desse acto, e lhe recon4ercer o deimcerto. Mais de uma vez cah frá. 
sobre .o meu trabalno, humano e patp1Qtico, a malqiçã,,o da esterilidade . 

Mas, senhores, pelo' amor de Deu.s vol-o imploro, não esqueç(J.es que, 
desta vez, não estamos lavrando no campo des9lado e funesto, on(l.e eterna-
mente se degla1diam os vicias, os crimes, as loucuras dos nossos Partidos e 
oligarnbias . Não pertence a .nenhuma c1ellas , nii,o serve em nenhu m delles o 
inutil mernbro desta Casa, qu e ora vosctirig\l a p(Llavilft.; e l\ã\l é por 01.1tro n10;-
tivo qu e lhe ca.l;>e a v;:i.ntµ,gem de enxer sa:r a situação com mais ela.reza, ad-
v.ertindo-vos ele que, desta. vez, não é unicameI1te contra. o Brasil que nos 
contempla , não é u,nica.mente contra o Brasil que se vai desatar em más 
consequencias o vosso erro. Todo o mundo civilizado tem agora os ol/:J,os fites 
no procedirnento da primeira nação da America ·do Sul que se declarou em 
guerra aos imperios centra.e\"\, e esnera dEj nós, e,m soccorro ela gTande causa. 
um cor.cm'E-o d.e actos, qu& ll'OS não desl'I)in taro ias palavras, de actoa em. 
que se expanda o coração do povo e qu,e deem á su a solidariedade com a 
cruzada a nti-germa nica u ma expressão ca,bal. 

Ni\.o basta qu e a
1 

nossa ch a ncella ria1 esteja na mais cordial in.tjmidade· 
com as chanceUarias alliadas. Não basta que os governos se correspoi:ida.m e 
cortejem. Não basta! que o Congresso Nacional su]Jscreva apressura,do todo; 
os actos de represalia aos attentados a llemães. que o Presidente <la Republ:-
ca nos dicte. :,Não basta que toda a m achina official se mova. com h,armonb · 
e precizão neste sentido. O principal, o essencia l , o tudo ·está em que a :i.tm:t 
nacional desperte, e se erga, e vibre de uma vibração ge1·a1, capaz de serias 
resultados . 

1\II:as, para isso, necessario será que o tom elo poder publico se levante 
á altura desta sit.uação excep~ional; que os respoi1Saveis pelos destinos q:> · 
paiz se e levem a,o nível das suas generosas intensÇíes; qv.e a politica brasileira 
dispa os habitas da su a servidão tradicional a acanhados interesses; que to-
das as nossas resoluções, em summa, se ori~ntem. unicamente segu n-
do o CTiterio de asso'ciar a opinião ao G0verno, de t ornar intelligi-
veis ao publico as vantagens da nossa entrada na guen-a, de lhe mostrm· 
que a ella nos não associa mos senão porqu e esta gueiTa é a guerra da hu-
m;anidade; que, se ebla . corre no tei"ritorio europeu , nem por isso deixa de 
ser tambem a mericana; que, embora açoite mais 'airecta mente as grandes 
nações de ultramar, ta mbem ameaça o Brasil tambem f\)re o Brasil, envolve 
a salvação do Brµ,sil, tambem é, realmente, claramente, innegavelmente uma 
guerra Brasileira. 

Assim o cornprehenderam, graças a Deus, afinal, ainda a tempo, o:;i nog-
sos Ministros, o Chefe do Estado, 0 Congresso Nacion<j.l. acabando por acei-
tail-a, qua ndo os actos de fogo e sangue da Allemanha nol-a declarara~ v10-
lentamente. impondo-nos o dilema, de ]:eagirmos contra o ultrage, ou a,bdi-
carmos do brio. T odo& OS' louvores são poucos ao Presidente d,.a Ret>ubliça, ªº' 
seu Secretario das Rela ções Exteriores, 'a o Corpo Legislativo, por terem çe · 
dido a esta evidencia. nos n ão terem a marrado á sorte ingra!a dessa neutrali--
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dade ludibTiitda, que responde ás declarações quotidianas de guerra á Al11; .. 
. manha, aos excessos barbaros da politica n aval do kaiserismo contra a pro-
pr iedade, a vi<da e a ho1~ra dos seus subditos, com protestos diplomaticos, 
inuteis n egociações e despresadas cortezias . Bem haja m os que dessa humi-
lhação, dessa immolação de todos os nossos interesses nos livra ram. 

Mla.s, dando esse passo necessario, inevita vel, inadiavel, os arbitros da p o-
·!itoca brasileir a não podiam deixar de sentir a delicadesa desta resolu ção ex-
·traordna ria, em um ,pa iz onde a razão popular é tão pouco esclarecida, a, con-
·sciencia popular tão ma,! guiada, a sensibilidade popular ,tão lenta. 

Em um estad o moral como este o domínio das impressões é immen.;o, 
·o das pJ·evenções inca lculaveis, o dos impulsos e ins tinctos perigosos e sobe-
rano. Em um meio a ssim caracterizado convocar a nação á guerra e , ao 
mesmo t empo, sem uma causa altamente declaradai, aberta m ente explicada, 
solemnemente assegurada, submetter a o estado de .sitio o paiz, todo o paiz, 
o pa iz inteiro. é suscitar contra ª' polít ica internl!cional, que debaixo de tac-~ 

a u spícios se insta ure prevenções, impressões e recriminações desastrosas, é 
a fugenta r a confian ça publica , é malquistar o povo com a ca,usa cuja es -
trella pa r ece es tender ao pa iz as hostilida des a bertas contrai o extrangeiro. 

Recorramos, s im , ao es tado do sitio, se acaso de ta l medida não pudel'-
mos prescindir. Mas não abr a.njamos nelle todo o terri torio nacional, não o 
imponhamos á Nação inteira. Com a Naçilo, pelo contrario, é que h avemos 
de contar acima de tudo, pata contraminar esses elementos ana.rchicos, em-
penhados, em algumas capita~s, em certas colonias extrangeiras, na p er -
turbação da ordem, n a r eacçãq contra a n ossa a lliança aos a llia dos . Não 
confundamos, pois, com esse t r abalho desorganizador, com esses agente~ 

subterranec·s, com essas forças sinistras do m al, as salutares effusões do 
·.sentilne nto popular. Não abafllmos . o direito de reunião . Não vedemos os 
comicios . Não temamos as a~sembléas do povo. Vêde como as favorece, 

,.como as permitte, como as estima o Governo dos Estados Unidos. Evitae-
lhes os excessos . Mas· não as coarteis . Seria derramar agua gelada sobre esse 
enthusias1no, que começa a despertar, sobre o enthusiasmo, que é o g rande 
poder dessas occasiões, que é o soberano poder em todas as conquistas mo-
raes e que nos verdadeiros movimentos nacionaes determina as correntes ir-
r esistiveis, opera inesperados rq ilagres e transpõe as mais invencíveis diffi-
,curdades . 

Fugi de apagar esta chamma, que se accende . porqu e, se ella se ex -
tingue, estaremo~ perdidos. D o povo é que necesstta!mos, pa r a dar a este 
•problema.. atravez dos seus embaraços, a solução defin itiva . Não levanteis 
,en tre a Nação Bras ileira e a c<i-usa alliada o estado de sitio geral. Não po-
nha.es o Brasil· em estado de sitio, a Nação, quando chama.es a Nação, quando 
cha.maes o Brasil a encarar os sacrificios da gu ena, e envidar para elle 
todas as suas qualidades, todas as suas virtudes. Até onde ellas serão pos~ á 
·prova, n esta resolução que tom a mos, ninguem o poderá calcular . B usque -
mos, pois. conserval-rus intactas, avivar-lhes o vigor, dando á Nação todas as 
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mostras de nossa a mizade , anima ndo-a a desenvolvei ess<..z; virtude~ n eces-
saria;;, essas qua lidades agora m a:is que nunca preciosas . No povo está toda 
a nossa f orça . Sem o seu caloroso concurso, a nossa collaboração na guerra 
eur opêa acabaria por degenerar em Jas timavel fiasco. 

Outros,. Sr. Presidente, dirão o contrario. Mas nota i bem. Srs. Sena• 
.dores . Não •s ou e u que tenho errado na orientação· internacional do paiz du -
rante esta guerra . A politica hoj e adoptada é a de q ue eu tive, neste paiz, 
e dizem que n este continente a .p rimeira iniciativa .. C ustou -me então as mais 
rudes amarguras e as aggressões mais indig n as, que ja.mais curti na. minha 
larga experienc ia das cegueiras e maldades humanas. Se me cu star agora 
mais a lgumas, virão engrossar o callo das out ras, deixa,ndo illeso 0 cora-
ção . O t empo da r á depois a su a sentença. Mas, qualquer que ella seja, 
te.rei feite e meu dever, dizendo o que sinto, sem odio, nem interesse. Não 
sei outra maneira; de executar o meu m andato, de servir a um Governo ho-
11.esto, de honrar a minha cadeir<i de Senador . Quando, para me seritar nella, 
se me exigir que ·deixe a consciencia á porta da rua. ou que lhe dissimule a 
voz sob um fa lsete, ning u em me verá m ais neste lUjg,a r, de onde h ei ck sahir 
lionrado, como entr&l. Assim Deus me a jude . (Cu.lorosas pal!mas no r ecinto "' 
nas galeria-s. O oracior é eff1~s·ivamente cu?·n,prini,enta&o por todlos OS' Sooa-
tl.ores _ presentes . ) 

SESSAO DE 10 DE NOVEMBRO 

~~3-··r·-· 

O Sr. Ruy Ba1'bosa: --,. ST. P1'€1sidentle, e1m obed!ienoia , e só em obe-
dienoia á or dem de _g ra ndie parte dos membros a.esta a u gustai a.l)sem]:Jlêa, for -
fulei a emenda que vou aipresenta r ao Sena do, n a qual se consigna o pen-

. sarnento dominante no meu cJ.is·curso, que era evitar ao Gov>erno, ao Con-
gresso Naciona l e a o paiz o dcesgosto de uma medida exagger ada, impr·u-
dente e d 'esastrosa, como seria a da. àeclaração do estarlo de sitio pa r a o 
pa1z finteiro . 

A e.menda q u e recUgi, unicamente cedendo ás instancias do Senado, por-
que não •estou ha bitua do, n•esta Casa, ai apresent ar ' emendas , é a seguinte: 

" Emenda substitutiva : 

Substitua-se o att. 1° do projecto por es·te: 
Art . Lº F.ica o G.overno a utorizado, desde já e a t ê 31 de D ez'Eml-

bro, a declarar, succiessivamente, em estadia de s itio, para os f'ins 
constitucionaes, as partes do territorLo da U nião onde O· exigirem ai; 
n ecessidades e os deveres da situação em que se a .cha o ·paiz, p.e!a 
g uerra que lhe iriJpôz a Allemanha . 
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Para explicar a f6:'mula desta emenda, Sl's. Sena dores, eu lerei ao Sil-
nauo a carta que esta manhã tive a honra de endereçar ao illustre S1~ . Se-
nador pelo E sta.ão de Matto Grosso Vice-Presjc1en oo do Senado, em conse, 
quenc1a de palavras que hontem, nesta Casa, ao terminai· aJ sessão, haviarrws 
trocado, e do compromisso qu E> eu pa~-a com elle havia assurnkl!o, ent ão, de 
lhe remetter esta mam hã, pai·::i, ser communica c1a ao Sr. PPesliJd!en1te da R e-
publica, a fôrmula da emenda por mim conc'ebida . 

Eis a carta.: 

" Rio, 10 de Novembro de 191'1 - Senador Azeredo - Para satisfazer a~ 

;ns ta ncia.s do Sena d!o, ha duas fórmulas, qu1e a minha emenda ·podieria ad-
optaJ.', e entre as quaes· é mistér eleger. 

Urna. consistiria ern decret aQ· o sHio em um certo numero ele Estados. 
onde a presença ele certas• colonias extrangeiras, e especialrn1ente a a llemã, 
e de certos f errnentos· de anarchia já conhecidos por clesordens mais ou lrrte-
nos extensas aKJonselharia armar o G.overno de faculdades extraordinarias, 
para :debel!ar se1n embaraços a infiltração ~nimiga ll.aJS suas intrigas, sorpre-
zas e conSípirações pe1igosas. 

Mas, prura isso, deveria eu toma r a respon5aJbHLdade (qu1e não m.e cabe) 
de indicar os Esta.elos s obI'e os quaes deva recahir o peso da n1eiltda, sem-
pre odiosa,_ por mais brand:arrent!e que se a.p·plique. 

Só o Governo mol-os pod~ria indicar. Mas não os indicou. Só o Gover-
no, pois , os poderá determina•r com o conh ecimento dh,ecto e caba l que deve 
rer d'os factos . 

Assim, a fórmula a que t erem.os de recorrer é a outra: a ele a u torizat-
mos .o Governo a c1€clarar · immecliatfünente o sitio nos pontos onde houver 
esta n ecess·iclade. 

Não se trata, aqui, de uma, autorização condemnavel . As a u tol'.'izações 
reprovadas são as em que o Pocler Legislativo commette attribuições exclu-
sivamiente suas a outros poderes, de com.petenc.ia d!iversa. 

Mas a decretação elo 'estado de sitio toca, igualmente, aio Pocler Legislàti-
vo e ao Poder Executivo; a u m, pelo art. S4, n. 21, e a outro, pelo art. 48, 
n , 15, da Constituição. 

Ü USO diess<L ni.edida, a sua elolibenDção e inicia tiva é, COnstit UC:ionalmen-
t'e, attribuição commwm a esses dous poderes, com a res tricção de que o Exe-
cutivo só dispõe ele t a l facul,dade não 1se achando· reu nido o Congr,esso Na-
cional, como a Constituição o determina no art. 80, § 1°. 

Se, po-is, o C(:mgresso está. reunido, e ex<erce a sua attribuição, r econhe-
cendo que o es1::1.do de sdtio é necessartlo -- a utorizar o Boder Executivo a 
"]'imitar'; ·essa medida aos pontos, onde tal n ecessid:alcle fôr a bsoluta, não 
será investir o Governo .de uma funcção alheia da sua competencia constitu-
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·C·ional, m as a ssocia l-o a o Poder L·egifJl1ativo no exe1~cicio de uma funcção, 
·que, constltuci-onalmen t•e, crube a os dous p·oderes . 

Procedendo a ssim, nã o o fai•emos com o intuito de ala r ga.r o sitio , n ras 
pelo contra rio, no intento e con1 o effeit o "de o r estringir", a pp1icaondo-o só . 
e successivamente, a os p·ontos onde fôr inevitavel , e evitando, assim, quer 
a loucura :espantosa de submet t!er a esta severa prov idencia o Brasil todo, 
quer a te·mer idade inutil d e a bra nger río regimen de 1excepção pontos do te r-
ritorio na ciona l mais numerosos e por m~is t empo do ql\e seja imprescindivel . 

A :mJinha emenda, póils , que lhe r em etto, attendendo ao seu µedido de 
hontem, •poderá ser r edigida! assim: 

"Substitua -se a em enda a -o art. 1° do· pr ojecto por esta.: 
Art. 1.º Fica -0 Governo autorizado· a, desde j á , e a té 31 de Dezembro, 

declara r, su cc'essjva m ente , en1 es tado die s itio, pa rai os fins constituc:ionaes, 
as PíJ;rt es do t erritorio ida União, onde o exig1irem as necess:Lda.dles e os deve-
res da ,situàção, em que se ach a a pa iz, pela guerra que· 1bie impôz a Alle -
n1runha ." 

Além do m ais, a. emenda,, assim formul ada, encerra a ma.is a lta expres-
são da confiança ·do Corpo L egislativo no Governo. 

Acredito , poos, que o Presidente da R epublica! sympa thizará com o movi-
mento do Sena do, movimeonto de uma solemnida de que já Ulle não p ennittiria 
retroceder , ·e que r edunda no maior dos ben eficios ao Governo, livra ndo-:o do 
ma1 incalcula ve l, a que o exporia o formidiavel erro do si tio gen era lizado 
a o paiz inteiro. 

Com e ssa m edida, a ·presidencia actua l , n estes dou s m ezes, esta riai mo-
ralmente morta e m ais abom.inada que a sua a nteaessora no seio de todo o 
povo brasileiro. 

Seu velho colle:ga . - Ruy Barbosa . 
Eis, 1)ois, Sr. P residente , Srs . Senaclores, as razões que 1explicatrn a a d-

-a.pqiio por mim da fórmula que a cabo de t er a honra dle subrnetter a o Se-
nado e que fica assim suj·eita á a precliação des ta just a, Assembléa . (M u ito 
.bem.; ni.uito bem.) 

Vem á m esa, é lida, a poiada e ·posta conjuinctam ente ·em di scussão a se -
guinte 

EJMEJN DA 

Substitua ··se a enwn da da Cornm.issão ao a rt. 1° da i1r oposição, p elo 
.ooguin.te : 

Art. Fica o Governo a u t orizado a., c1esde Vi, e a té 31 d·e ])ezembr o, de-
eJarar, successiva m ente, en'l estado de sit ió, pa n1. fin s cort&üí.tuc·ionaes, a s 
pa,rtes do t er ritorio ela U nião, onde o exigirem •as necessíic1ades e os d'.evel·es 
da ~ituação , em que se acha o pa iz, p ela guerni que lhe impô_z a Allema.nha . 

.Sala das sessões', 10 de Novembro de 1917 . - Ruy Barbosa . 
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O St'. P1·esidente: - O Sr. Senador Ruy Barbosa já leu da triJbuna a 
emenda que su bmette. á consideração do Senado, substitutiva CIJ'• emendai da 
Com missão ao art . l 0 • 

O S:r. João J,uiz Alves : - Sr. Presidente, 11füo fôra a necessidade que 
sinto de justificar o mey voto em uma questão desta gravidadie, necessidade 
tainto mail(}r quanto a f0;rnüdave1 oração hontem pronunciada pelo honrado 
Senador pela Bahia exig.e de cada u.m de nós a funclament-'.Lção, perante o 
paiz. do voto que vai proferir, certo não seria eu quem viria roubar o pre-
cioso tempo do Senad10, nestai hora angustiosa para todos nós, afim de dizei' 
o que penso e porque peinso em relação á proposiçi.í.o em debate. 

No correr da. minha modesta -oraçã;o, eu te1~ei de desenvolver e funda-
m entar as conclusões dessas theses: Pr~meira, as mediidas de excepção contrn. 
os extrangeiros resid:entes no Brasil, são necessarias? Segunda, essas me: 
elidas se podem toro~'.Lr sem a suspensão das garantias constitucionaes? ' Ter7 
ceira, a s uspensãio das garantias consti tucionaes se pôde admittir .siem a de-
cretação do estado de s itio? Quarta, a decretação do estaido· ae· sitio, para a 
execução dessas medidas de .excepção, pôde ser, •neste momento, Jimitadas Ili[ 

terxitorio nacional, ou melhor, o sitio pôde sier estendido a todo o t erritorio 
nacional? 

Natura.! é, Sr. Presidtinte, por mais laconico, restricto, synthetico, que eu 
queira ser, que tenha necessi~ade ele albusar por alguns instantes da attenção 
do Senado, cuja lJenevolencia peço desde .já. 

Quem qu1z o estaid10 de ~·uerra? Quem conduzia o Brasil ao estado ele 
guerra? (Pausa . ) 

O povo brasileiro sabe, porque tem acompanhadJo, felizmente, a •evolução· 
da nossa politim1 i•nternacional; o povo brasileiro c<onhece a calma patrioti-
ca, a prudencia digna, a serep,idade energica com que o honrado Presidente 
da Republica e o ·seu Gowirno se têm conduzido nesta hora torva da civili-
zação occidental (.Apoiados.) 

A neutraJidade modelar mantida pelo Governo Brasileiro., emquan.tó 
circumsta.ncias supeii0t:es nãJo lhe determinaram outra a.ttitude; a neutra-
lidade modelar, pat.rioticanrnnte mantida pelo Governo Brasileiro, emquan-
to circumstancias que offendem os nossos direitos de nação soberama, não lhe 
dete:r'lllinarani outra attitude, não imp·edio que a chancedlari•a brasileira res-
pondesse á nota aHemã que ;;Lnnunciava o i•n.icio oda campanha sub<Jnarina, 
com proteS/tJo vibrante, que foi considerado, lá fõra, como um dos maijs no-
ta.veis protestos contra essa c:un:panha . (Muito bem.) E nesse protesto se 
accentuou d esde logo que a Nação Brasileira não poderja ace'eitar a viola~ 

ção de principi-os de Direito InternacionaJ, tal como· se annunciava e que, 
na hora em que essa violação a affectasse, teria que considerar-se directa-
mente offendida, tomando as providencias que o caso e:i..'igisse. 

Dahi a ruptura das nossa,s relações diplomaticas, dahi a situação desde 
-então creada a té que, entrando na guerra a grande nação norte-airnericana, 
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a que nos prendem, ha longos arrnos, da nossa vida intex•nacional, os me-
lhores laços ·de s·ol~dariedade continental, fossemos ~·eva.dos á ruptura da. 
neutralidade em fav.or dessa Nação. 

Como ·con.sequencia dessa ruptura., det ermina da por condições his toricas· 
e politicas. veio a ruptura da neutralida;die em favor das outras nações a m a -
das, ora em belligera ncia. 

Em seguida., 8 1·. Presiden te, tivemos a continuação dos actos de hosrti-
lidade, dos actos de aggr essão, dos actos· de violencia contra os nossos navios 
mercantes, actos que o Governo se api:essou em trazer ao conhecimento do• 
Congresso Nacional, q ue , soUda rio com elle, reconheceu e proclamou o es-
tado de guerra com a Allemanhai. 

Era preciso reco·rda r em rapid:a synth ese essa phase de acontecimento 
mundial em que nos achamos envolvidos, para que possa1, 111a defesa e susten-
tação do meu voto, dlzer á N ação brasileira: nós não quizemos 'a guerra; nós 
fumos a rrastados á gu erra e, não a tendo qll'erido e tendo sido a ella a rras-
tados, temos de arma r o Governo com todas as m edidas que forem inc'lis-
p1msa veis á segurança e defesa do paiz . · 

O SR. H.uy BARBOSA: __: Queim, é que quiz então a guerra? 
O SR. JoÃo Lurz ALVES: - Foi o pov.o brasileiro offend:ido; foi V . Ex. 

como evangelizado.e dessa g uerra. Ainda hontem V. Ex.. o declarou, e o< 
decl'arou muito bem . .. 

O SR. RuY B.~BOSA : ---; Perdoe-me V . Ex. Sou mal CQIIllpr.eh endido. 
o SR . JOÃO LUIZ ALVES: - Eu é que fui mal COIIU'Preh enàido. 
O SR. RuY BARBOSA: - Eu nã o quiz, nem quero e nunca chegare.i a que- . 

1'0!' a guerra. Dese jei, desde o p1incipio, que a n eutralidade se r ebellasse 
contra os excessos da Allemanha . 

Para <evitar a. g uerra e u ent endi sempre que o protesto, co!Jlectivo de 
todas as nações neutras seria um obstruculo decisivo ao · desenvolvilmento dos 
excessos a lJ.emães e, portanto, teria evitad!o que a situação chegasse ao ponto 
em que chegou, obrigando todas as nações· americanas a se envolverem no 
conflicto. Eu, po·rtanto, não queria a guerra; m as não queria tambem que 
se sacrificassem os bri1os da minha. terra nata,!, 

O SR . JoÃo Lurz ALvms: - Muito bem! E s tan'lOs de pleno accõ'rdo; nem 
eu disse o contrario. Mas, agor a, accentuo que, se era a quillo que o honrado 
Senadlor pela Bahia desejava, foi aquiUo que a política internaciona l do Bra -
sil · sempl'e fez pr otes tando desde o inicio da campa nha submarina, contra a 
violação do 'direito internacional, contida nessa campanhai. 

O que eu queria dizer é que o Governo brasileiro esteve sempre atten-
to n.a defesa d'os prind·p ios do dir.eito internacional, na. defesa dos brios e 
da1 digni.d'ade d'a Nação. (Apoiados .) E, se o Governo, corno o Congresso, como · 
V . Ex. disse, foram arrastados a esse estact:o, o foram pela prepotenC'ia al"-· 
lemã . 

O SR. RuY BARBOSA : - 111as V. Ex. está defendendo o Governo brasi'- · 
leiro do que eu não o accusei. 
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O 1SR. JoÃo LUIZ ALVES: - Não estou defendendo; estJou historiando. 
O SR. RuY ·BARBOSA: - Eu tenho estado ao lado do Governo rras dil'.fe-

.rentes phases do desenvolvimento dessa questão; aincla não ó hostilizei em · 
nenhuma dellas. 

O SR. JoÃo LUiz .ALVES: - Não o estou défendendo, justamente por isso, . 
porque não foi hostilizado. Historiei , e creio que histo1iei sem faltar á verd..'1.de 
historica. 

O SR. RUY BARBOSA: - Mas eu querla a.acentuar que não tenha ·negado 
pres tigio ao Governo brasileiro. 

O SR. JoÃo Luiz ALVES: ~ Honra seja ao Governo que merece esse 
prestigio; honra seja a V. Ex . que de·monstrou com isso o se.u patriotismo. 

o SR. RUY BARBOSA: - E' meu c1ever. 
O SR. JoÃo LUIZ AuVES : - O que quero dizer, Sr. Presidente, é que a 

s ituaçiio em que nos encontramos nesta hora dolorosa - porque não di-
zei-o? - dolorosa para a nossa nacionalidade, porque a guerra é sempre 
uma calamidade (apoiados); o que eu quero dizer, Sr. Presidente, é que 
para esse estado calamitoso, nós brasileíros, a Naçfü.o brasileira, não concor-
remos (muito bem), seguindo, para salvaguardar a nossa dignidade, etapa 
por etapa, com calma e moderaç;ão, o caminho que deviamos trilhar e se-
,guir. · (Mu4to bem) .. 

O SR. Ruy BARBOSA: - Não ha duvida n enhuma . 
O SR. JoÃo LUIZ ALVEJS: 

1
- Nã o podiamas ser precipita dos; não podía -

mos, por um sentimerttalismq doentio, sacrificar o futuro de nossa Patria , 
porque ,disso tinhamas que dar conta á nossa posteridade . (M11,ito bein; 
apoiados). 

Estamos, .Portanto, nesta sttuação que desenhei - que não provoca-
mos·, mas que os nossos b:iqs impunham que acceitassemos . Era isso que 
eu queria accentúar, não ao 13enado, não ao Congresso Nacional, não á im-
prensa do meu paiz, mas ao pnvo dos nossos sertões, para que elle, na 
hora das grandes calamifü»des .hlstoricas, não supponha que fomos. nós 
outros que o levamos á guerra, mas fique sabendo sempre que a guerra 
nos foi imposta (muito berro) e .que nesta hora, si vamos armar o Governo 
de medidas excepcionaes, não o fàzemos por prazer, Sinâo porque é neces-
sario dar-lhe esta medida p>.ra a segurançà e defesa do paiz ·- o estado d111 
sitio. 

Toda a minha argumentação para a declaração do meu voto, Sr . Pre-
·sidente, ia gyrar ou vae gyrar etn torno .aaquella ·providencia, que consi-
dero a pirndpa.J e da qual decorrem, corno accessorias, todas as outras pro-
videncias: - a declaração dQ estado de sitio. 

Quasi poderia me dispensar, nesta hora, deste esforço que faço, desta 
inconveniencia que commettq (não apO'ia,dos), tomando a attenção do S.e-
nado; quasi que não preci::;ava dizer mais nada deante da emenda já de-
posta na mesa, si não sentjsse .que é meu dever como Senador, que se 
preoccupa, na humildade das suas luzes (não apo·lados), com a cultura do 
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direito constitu'cional brasileirô, de defender a minha attitude, de defender 
o meu voto, de justificar 3.fl minhas opiniões em uma these desta ordem em 
que se envolvem, graves .questões, questões que entendem com a segurança 
nacional. 

Si recordo, portanto, si vou renovar argumentos, si vou trazer em apoio 
da minha opinião outras opiniões, não é porque agora precise convencer o 
Senado, deante da 'emenda,. que o estado de sitio é uma necessidade (apO'ia-
àos); é porque prec~so jm;tificar-me commigo mesmo. 

A questão do estado de sitio neste momento, Sr. Presidente, tinha para 
mim dous aspectos : e asppcté politi'co, na alta accepção desta palavra, e o 
aspecto juridko-constitucional. 

O aspecto politico era o que eu ia procurar na apreciação das bpiniões, 
na auscultação da opinião publica do meu paiz, logicamente entrevista atra-
vés da orientação dos jorna.es, em um i·egimen liberal, 'em UT\1 regimen de-
mocraticô. E essa orientaç::i.o, 'eu vi na quasi unanimidaàe da irriprensa do 
Rio de Janeiro. Para cons ·ar dos "Anrlaes", para ' que ó historiad,or futuro 
possa com facilidade encontrar essa opinião, me permitto a liberd3rde , de 
trazer parn esta tribuna a opinião de a l!p'ur:s acatados orgãos da ilnp'rensa 
brasileira. 

O "Correio da Manhii.". pela penna brÚhante do seu redactor-chefe, 
jornalista digno do maximo acatamento, o Sr . Azevedd Amar:al, escreveu: 

"Pela primeira vez, em 27 annes de r egimen cçnstitucional 
republicano, _:i.s garantias asseguradas p~lo estatu,to basico da Fe- ; 
deração vão ser susJ,Jensas em ci.rcumstancias que i;ião admittem 
divergencias sobre a necesisdade dessa , medidai excepcional. A Na-
ção encontra-se ·eI!f face de urna situação sem parallelo na nossa, 
historia." 

A "Gazeta de Notici3rs" <:J,Ue, a principie, se ,manifestára ~nfensa á de-
claraÇão dd estado de sitio, sob o fundamento àe que não a solicitãra o Sr. 
Presidente ad Republica, esJreveu depois: 

"Na orbita das cógitações supe1'ibres, a medida se tbrnou, smao 
' \ governamental, pelo · menos, de absoluta necess idade. Não temos 

sinão que ap'bial -'a, 'pois nenhum brasi.Jeiro tem o direito de negar 
a um governo en1' quem confia, em um momento como este, as 
leis de que elle carece, para defender a nação da amieaÇa dos seus 

' " i:Ilimigos. 
Desejaríamos mais 

basta . 
Tanto melhor!'' 

que o sitio. O Congresso t!hteIJ.de que o sitio 

·, 



- 96 

"A Epoca", redigida r.or um distincto e illustrado Depuatdo federal , 
escreveu: 

"Não se comp~<-hende que em conjuncturas difficeis como as 
que nos crearam aa circumstancias incontestaveis da nossa política 
externa, pelas qua0s em nosso systema politico o unico responsa-
vel é o Presidente aa Republica; não se comprehende, dizíamos, tão 
grande responsabi!ijade sem a liberdade de resolução e acção cor-
relativas . 

Por isso mesmo concordamos com os espíritos patrioticamente 
·previdentes que. ac'3rtaram em dar a o Governo esse elemento po-
deroso para o bom exito da sua norma de conducta, nas emergen-
cias em que nos vf!mos. 

O Sr. Dr. Wencesla u Braz merec"e essa alta prova de confiança 
dos representantes da Nação. 

Esta já tem o seu conceito firmado sobre a moral política e 
individua l do seu sel; chefe supremo." 

"O Paiz" escreveu: 

"A iniciativa da bancada paulista na Camara, propondo a de-
cretaçã o do estado de sitio, veiu ao encontro p.e uma inilludivel ne-
cessidade do grave IljlOmento que o Brasil atravessa. 

Poder'n haver div~rgencias quanto á latitude que se deva dar a 
es~a medida . Mas, o que é fóra de duvida é que o Governo pre-
c.:isa ser, quanto ante;;, armado desse recurso contra passiveis amea-
ças e attentados á segurança publica." 

O "Imparcial", redigi de, tambem por um outro illustre Deputado, cuja 
independencia de opinião toüq o Senado conhece, o "Imparcial" escreveu: 

"A necessidade cl,o "estado de sitio" para lega lizar a acção do 
Governo nas providencias exigidas pelo estado de guerra foi afi-
nal geralmente reconhecida. 

O cabimento dP.ssa providencia excepcional no caso pres ente é in-
discutivel. 

No caso actual, o paiz está formado una nimemente a o lado do 
Governo. Não ha él.issenções que reprimir. Não ha vinganças que 
executar. Não ha <iberdades que cercear, a não ser de prejudicar 
a segurança e os intiiresses da patria . Estes poderes vão ser exer-
cidos por um Pres•dente que gosa da confiança nacional, pela sua 
cultura, probidade e moderação. Não ha, pois, objecção nenhuma 
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contra a decretação da medida, embora em s i mesma ella repugne 
ao regímen, á Nação, ao Congresso e ao proprio Governo, que pre-
feriria dispensal-a, si não estivesse já convencido da sua imprescin-
dibilidade para poder mover7se e agir dentro da Constituição. 

Submettendo-se ao imperio das circumstancias que exigem o 
"sitio", a Nação 'l.cceita-o sem apprehensões. Os antecedentes do 
Governo constituem um penhor de que este, a o contrario dos an-
teriores, vae ser um - " sitio" legal. 

E hontem, naturalmente, pela supposição de que o Senado protelava a 
resolução deste magno assumpto, o "Imparcial " concluia o seu artigo de 
fundo com esta phrase: 

"O "estado de sitio" urge. Sabemos porque o dizemos. O seu 
protelamento poderá trazer as mais graves consequencias. Na con-
junctura actual as horas valem dias e os dias mezes. " 

E, pois, o consenso qur1si unanime da grande imprensa matuti!/-a do 
Rio de Janeiro, é um factc;, pôde-se dizer unico da his toria republicana. 

E si a imprensa ausculta as necessidades nacionaes ... 
O SR. PAULO DE FRONTIN ' - Quando não ha censura. 
O SR. JoÃo Lmz ALVE~: ... si a imprensa exprime a média da opi-

nião publica ... . 
o SR. VICTORINO MONTNmo :. - Neste momento. 
o SR. PAULO DEl FRONTIN : - Nem sempre. 
O SR. JoÃo LUIZ ÁLVES : - ... si a imprensa exprime o pensamento da 

opinião publica como aqui, por vezes, tem sido sustentado, força é reconhe-
cer que neste m omento a qua si unanimidade desta imprensa de todos os ma.-
tizes políticos e sociaes demonstra . . . 

O SR. PAULO DE FRoNTIN: - Para a totalidade faltam muitos; o "Jor-
nal do Commercio" e o "Jornal do Brasil" não foram citados. 

O SR . .ToÃo LUIZ ALVES: - O "Jornal do Brasil" eu n ã o o citei porque 
tenho ao meu la do o honrado Presidente da Commissão de Constituição e Di-
plomacia, que é o seu redactor-chefe; o "Jornal do c .ommercio" eu não o citei. 
porque me reservo para cital-o dentro em poucos momentos, fazendo a lei-
turil. de um dos m ais notaveis artigos que li, sobre a s ituação. 

Este era. ·pa ra mim, o aspecto político da questão; era a auscultação 
da opinião. 

O SR . PAULO DE FRoNTIN: - O Districto Federal é contrario ao estado 
de sitio. Eu sou ·r epresentante do Districto e posso fazer essa declaração . 

O SR. JoÃo LUiz ALVES: - Bem. V. Ex. é contrario á decretação ao 
estado de sitio , como representante do Districto Federal, mas até agora não 
propoz emenda suppressiva desta decretação. V. Ex. assistia á reunião das 
Commissões e nã o protestou contra o estado de sitio. 
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O SR. P AULO DEl Faom~IN: - Não protestei e por isso pedi a palavra para 
declarar os motivos. 

o SR . VICTORINO MoNTEJIRo: - Ainda está em tempo. 
O SR. JoÃo LUiz ALVES: - Mas, só agora, estou sabendo que o honrado 

Senador, como legitimo representante, para honra sua e do Senado, do Dis-
tricto Federal é contrario ao estado de si tio . 

O SR. Ruy BARBOSA: - Eu respeito m uito a im•prensa . El!a nunca teve 
defensor mais s incero, mais caloroso e constante do que eu. Nunca consenti 
leis r estringindo a liberdade da impl'ensa; mas entendo que a imprensa, na 
interpretação do sentimento publico actua l, errou . O sentimento publico 
não é favoravel á medida da decretação do ·estado de sitio que se queria 
estabelecer e é adversario, contrario, evidentemente, calorosamente opposto. 
E' esta a verdade. Eu ta mbem sou orgão desse sentimento . 

O SR. JoÃo LUIZ ALVES: - Se o sentimento publico, Sr. Presidente, não 
foi expresso por estes orgãos que acabo de ler sobre a necessidade do es-
tado de sit io . . . 

O SR. RuY BARBoSA : - A necessidade eu não contesto. Trata-se do es-
tado de sitio gene·ralizado ao paiz inteiro. 

O SR. JoÃo LUIZ ALVES: - Eu vou chegar a este ponto . 
O SR. RUY BARBOSA : - Não contestei a necessidade do sitio . 
O SR. JoÃo LUIZ ALVES: - Como não contestou? V. Ex. hontem contes-

tou, dizen do que, em face da Constituição, não se verificava nenhum dos 
dou s casos em que o sitio1 podia ser concedido. 

o SR. RUY BARBOSA: - - Oh! Senhor! 
O SR. JoÃo L UIZ ALVES: - Eu poderia ler o discurso em que V. Ex . 

quiz demonstrar qu e "emergencia" nã o é "immin encia" . Todo o discurso de 
V. Ex . foi bordado em torIJ.O da desnecessidade do sitio . 

O SR. RuY BARBOSA: - Pois eu acabo, por uma emenda, de propor a 
a u torização ·para se estabelecer o estado de sit io e V. Ex. pega-se a um in-
cidente a uma phase, a uma proposição pa ra demonstra r que eu repelli em 
absoluto o estado de sitio! ... 

O SR. JoÃo LUIZ ALVES: - Não tomo um incidente. P odia pegar ás 
n1ancheias ... 

O SR RUY BARBOSA: - V. Ex. pôde-se apegar ao qu e quizer , porque 
todo o mundo sabe que eu pão corrijo os meus discursos . Sa hem como a ta-
chygraphia os qu er dar . O fa cto concreto é a minha emenda. Por que então 
sophismas desta natureza? 

o. SR. J oÃo L urz ALVES: - Agradeço a V . Ex., mais uma v ez. essa classi-
f~cação de sophista. 

O SR. R uy BARBOSA : - Eu nã o o classifiquei de sophista; eu élassifi-
qu ei de sophisma o seu argumento contrg, mim; não é necessarid ser sophista 
p ara usar de sophisma . 

O SR. JoÃo Lurz ALVES: - Agradeço a V. Ex. essa subtil distihCção. 
o SR. RuY BARBOSA: - Não é subtil distincção, porqu e todos nós pode-
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mos commetter erros, porque nenhum de Nós póde ter a pretenção de argu-
mentar sem fal,has. 

O SR. JoÃo LUIZ ALVES; - O erro não (; um sophlsma; o sophisma é 
um a rgumento de má fé. 

o SR. RUY BARBOSA: - Nem sempre , 
O SR. JoÃo Lurz ALVES: Sempre . O argumento errado de bôa fé é 

parallogismo. 
o SR. PAULO DE FRoNTIN: _.Esta é a distincção philosophica. 
O SR. Ruy BARBOSA: - Perdoe-,me V. Ex.; o parallogisn;io não é senao 

uma das especies de sophisma, a que po!" distincção se dá o nome de paral-
logismo. 

O SR. JoÃo Luiz ALVES .: - Ha argumentos errados de boa fé e argumentos 
errados de má fé . E' contra a classificação de 113á fé do meu argumento que 
protesto. 

O SR. RUY BARBOSA: - Eu não lhe at,tri·bui má f.é; sou incapaz de ser 
descortez com os meus collegas ou com quem quer que seja. Reservo-me o 

' . . 
direito de classi.ficar de sophisma os argumentos que taes me parecerem, 
venham elles de onde vierem, sem nisto haver offensa a ninguem. 

Quem é que, nesta vida, não tem sophisma do, sem saber q~e está so-
phismando? V. Ex. póde me pulverizar com os seus argumentos. Eu não 
venho aqui sustentar conclusões minhas. venho a;qui apenas para cumprir o ' . meu dever, de accôrdo com a minha consciencia. 

O SR. JoÃo Luiz ALVES : - Tal qual como eu. Não tenho as responsabili-
dades de V. Ex., bem o sei, mas tenho os mesmos direitos, nesta Casa. 

O SR. RuY BARBOSA: - Eu sou um nada. Não me proponho nesta Casa, 
a servir de sombra a ninguem. Quando a minha. consciencia de impõe o 
dever de justificar a ºminha ·attitude em occasiões extraordinarias, ·eu o faço · 
com o direito e o deve!'. que assiste aos Senadores. Nada mais. Mas entre-
tanto, depois do discurso que pronunciei ho'ntem nesta Casa e que parece 
que mereceu alguma consideração dos Membros ~iesta Assembléa, vem V. Ex. 
a q uerer. com argumentos desta ordem a ttribuir-me o contrario do,s meus 
pensamentos. 

O SR. JoÃo ' r_,urz ALVES: - Perdoe-me V. Ex., por obsequio . Eu não sou 
um mentiroso . V. Ex., Sr. Presidente. tenha a bondade de mandar-me o 
"Diario Official" e perdoe-me o Senado se sou obrigado a lhe roubar o tem-
po. (D·irigindo-se ao Sr. Senador Ruy Barbosa) . Dê-me V. Ex. licença 
para ler; permitta-m'o. Quero mos trar que V. Ex. sustentou que não houve 
nem commoção intestina, nem aggressão extrangei.ra que legitimD{!Se o sitio. 

V. Ex . viola a Constituição, desde que dá ao Governo o poder de pro-
clamar o sitio, "desde já", sem existencia de um dos dous casos constitu-
cionaes. 

O SR. RuY BARBOSA: - Aqui está' o que se chama um sophisma., e so-
phisma pueril. 

Q, SR. JoÃo LUIZ ALVES: - .Agradeço a V. Ex. Não é nem sopb.is,ma, 
nem pueril. 



100 

o SR. RIVADAVIA ComrlilA: - E' Iogico . 
O SR. Ruy BA!UloSA: - Agradeça como quizer . 
O SR. JcÃ.o Lu1z ALVES: - Pois entã o, não agradeço . 
o SR. RUY BARBOSA: -- Pois não agradeça. 
O SR. JoÃo Lurz ALVES: - Não é nem sophisma, nem pueril. 
Peço licença ao honrado Senador para lhe di zer que, diante da su a pes -

soa eu sou um humilde . Ho11tem ouvi debaixo do mais religioso silen-
cio, limitando-me .. . 

O SR. RuY BARBOSA : - Mas é preciso dizer que eu nã o estava discutin-
do palavras ã o nobre Senador, para lhe attribu ir int enções e op1moes con-
trarias, e V. Ex. me está attribuindo intençõe·s que não tive . 

Hoje comecei por submetter á consideraçã o da Casa uma emenda, na 
qual se autoriza o Governo a decretar o s itio e V. Ex. me argue de ser 
contrario á d ecretação do estado de sitio. Valha.-nos Deus ; se não é pueril 
uma cousa dessas, não sei o que ha. de ser . O Seinado é tes temunha que 
V. Ex. me tomou á sua conta, constituindo-se a minha sombra nesta Casa ... 

O .SR. Jo.lo Luiz ALVES: - I sto é uma das muitas intriga s de thl\rife-
rarios baratos de V. Ex. 

O SR. RUY BARBOSA : - V. Ex. está enganado. Não tenho thuriferarios , 
nem baratos nem caros . Sã o factos n arrados pela imprensa desta cidade . 
Ainda outro dia, por occasião do m eu u ltimo discurso, os jornaes annun-
ciaram que, quando eu acabava de prnnunciar uma oraçã o em defesa e 
sustentação do Governo, V. 1 Ex. tinha se levantado para defender o Governo 
que v: Ex. diZlia que e u r+avia atacado . 

o SR. JoÃo LUIZ ALVEfl: - Não é verdade . 
O SR. RuY BARBOSA: - Não são thuriferarios baratos são os jornaes 

respeitaveis desta cidade. Porque eu não pertença ao numero dos indi-
víduos que se nutrem de vaidades e que precisam de incensadores. Não ºº 
tenho. Vivo na humilda de e no silencio da minha casa; fujo do Senado; não 
ap·pareço senão em occasiões como esta. Tenho portanto, o direito de se.t 
respeit;l.do pelos meus col!egas, como eu os respeito. Appareça o p.rimeiro 
que possa allegar contra mlm a arguição de que já o ataqu ei, diminuindo-o 
na consideração dos seus col!egas. 

Não posso -ine* levantar nesta Casa, para dar uma opinião, que S. Ex . 
não se erga no dia seguinte, para oppõr contradicções desta natureza . Não 
sou menino pa ra vir susteI)tar e a utorizar o Governo a decretar estado de 
sitio, e levantar-se no seio desta Casa uma voz para dizer: que eu não 
admitti o estado de sitio. 

O SR. PRESIDENTE: -(fazendo soar os tympanos) - Attenção . Quem 
está com a palavra é o Sr . João Luiz Alves . 

O SR. JoÃo LUIZ ALVES: - Sr. P·residente, V. Ex . vio o alto respeito 
com que neste momento me calei , emquanto o honrado Senador pela Bahia 
crava . 

. O SR. RuY BARBoSA : - V. Ex. offendeu-me, attribuindo-me uma opin iãn 
contraria ã minha. 
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O SR. JoAo LUIZ ALVES: - V. Ex. ha de comprehender que dentro deste 
!recinto pôde ser ouvida e respeitada a palavra humilde do rel.)resenta.nte 
do Espirito Santo, como a palavra gloriosa e veneranda do representante 
da Bahia. 

o SR. RUY BAnBOSA: - Muito obrigado. 
O SR. JoÃo LUIZ ALws: - E posso affirmar agora ao honrado Senador 

pela Bahia que eu saberei fazel-a respeitada, sempre que julgar necessario 
dever fazel-o. 

O Sn. RuY BARJ30SA: - Não comprehendo a intenção de V. Ex., nas pa-
lavras que acaba de dizer. 

Naturalmente todos os membros desta Casa sabem fazer respeitar suas 
palavras. 1 

;o Sn. JoÃo LUIZ ALVES: - Fallando mais alto do que V. Ex. e abafan-
do os seus apartes, o que não fiz. 

O Sn. RuY BARBOSA: - Não s~ qual o meio de abafar apartes, a não 
ser que empreguemos aqui a mordaça ou gazes asphyxiantes dos allemães. 

O Sn. JoÃ.o LUIZ ALVES : - A minha palavra ·está sendo abafada sem 
mordaça e sem gazes asphyxiantes, porque V. Ex. não ipermitte que, eu 
continue. 

O SR. RuY BARBOSA: - Meus thuriferarios baratos!!! 
O Sn. JoÃo LUIZ ALVES: - Os intrigantes, Sr. Senador; os intrigant~s. 

que eu tambem tenho, que todos nós temos Infelizmente, raça damninha que 
viceja á porta de todos nós. 

O SR. RuY BARBOSA: - E' g.ente que não encontra em mim alimento., 
O Sn. JoÃo LUIZ ALVES : - Mas o melhor é fechar esse incidente. 
o SR. VICTORIN o . MONTEJIRO: - V. Ex. dá licença para um aparte? (À.3~ 

sentitmento.) 
Diante do brilhantissimo di13curso do illustre Senador pela Bahia, de 

hontem, das conclusões patrioticas a que S. Ex. chegou e dos altos conceitos 
do bello discurso que V. Ex. estava proferindo, faria um appello para que 
continuasse naquelle desenvolvi..mento juriclico, deixando de parte este inci-
fümte, porque V . Ex. ia argumentando e desenvolvendo as suas opiniões 
jurifücas com brilhantismo e;xcepcional . 

UM SR. SEJNADOR: - Como sempre. 
0 Sn. VICTORINO MONTEIRO : - Por isso eu faço esse appeHo a V. Ex. 
UM Sll. SENADOR: - Para que deixe de parte questões pessoaes . 
o SIL Jo.~o LUIZ ALVES: - Eu ia fazel-o. 
Mas o que eu -ia dizendo, Sr. Presidente, ê que, depois da manifestação 

da opinião da imprensa do meu Paiz, tinha de estudar o aspecto juridico-
constitucional do caso, para verificar si cabia ou não a. decretação do estado 
de sitio. Foi quando me interrompeu o aparte do honrado Senador, enten-
dendo que eu lhe queria attribuir incongruencia. 

Não estou fallando para o Senado; não estou fallando em resposta ao 
discurso do honrado Senador, em primeiro logar, porque declarei desde 
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_logo, ha muito tempo,, que me não incumbia esse esforço; em segundo log~r. 
,r;>,orque •. 110 fundo vamos estar todos de accõrdo . 

Estou fallando> pa,ra· justificar o meu voto nesta questão; estou faltando 
para responder a objecções que se têm formulado por parte c1e homens pb-
liticos, por parte de juristas, e entre ellas esta: si o e!ltado de guerra suppre 
0 estado de sitio, ,para que conceder ao Governo o estado de sitio, si já se 
çleclarou p estado de gqerra? 

Mas, como hontem demonstrou e bem o honrado Senador J?.ela Bal;li~, 

o estado de guerra só e:x;)ste nas praças, nas zonas, nos Jogares submetti<fos 
âs operações de guerra. Fóra dahi, não ha estado de guerra, isto, é, não 
ha a lei marcia l, que é a que exprime o estado de guerra. 

Ha, porém, duas significaçõeâ de estado de gu en·a. O estado de guerra, 
fictic.io, que é aquel]e gue importa na ' mobilização das forças de um paiz, 
sem suspensão de garantias, e ha o estado Çle guerra effectivo, que é áqqeqe 
que s.ê existe nas zonas o~de ha operações de guerra, com inv:asão. de for-
ças, c9m batalhas te.rres,tres ou maritimas. 

Portamto, o es1tado ·\ie guerra nã,o pôde supprir o estaido de sitio e muitc-
menos o e;stado de sitio comp,rehei:ide o estado de guerra. 

A nossa Constituição, Sr . Presidente, só comprehende o estado de &uerr~ 
nas zonas em que hçi. op,erações d,e guerra. Fóra dessas a suspensão das 
gai;-a,ntias constitucionaes 1JÓ .se , pôde dar c9m o estado de sitio. Aliás, hon-
tem citou o honrado Sena4or pelo Estado da Bahia um livro qu e ·eu tinha 
lido e cuja autoridade, ape2iar de a reconhecer, ipoderia me parecer não sut. 
fiei.ente,; mas a citação feita ~or S. Ex. demonstra que o Sr. Barthelemy 
é um homem de autoridade juridica e elle disse ei;ni relação á Franç;i,, isto é, 
em relação a um paiz que já está inva(lido, que já está em situação de 
guerra effectiva, o seguinte: 

"A suspensão das regras normaes de direito publico não resultú 
só do facto da explosão da crise; é precizo que a necessidade dessa 
suspensão seja expI!essamente affirmada pelas autoridades mais ele-
vadas do Faiz e es~a affirmação official é hoje a declaração do es-
tado de sitio." 

"Estado de sitlo que não é dictadura militar é uma expressão falsa e que 
pôde gerar confiusão; a autQridade nülitar fica, com effeito. sempre submetti-
da ao Governo, que é civil." 

Entre o estac1o de sitio ·l'l o estado de gue.rra, para demonstrar por abun· 
darrcia. visto que honten;i ji\. q honrado Senador pela Ba):lia demoi;rntr9u q~e 
-dão pôde haver confusão entre um e outro, entre a ~ei marcial e o estado de 
sitio, para demonstrar por a:bundancia que ha grande disti-ncção, citarei estas 
palavras de Barraquero. ,q111e define1n, de accôrd:o com os melhores constitucio· 

' ~Hs):a, a situação. (Lê) 
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Feita assim, ,sr. Presidente, a distincção entrie 9 estado de sitio e o es-
ta.do de guerra; demonstrado, co1no já o demonstrou o honrado Senador P.ela 
Bahia, .que o estado de guerra não presuppõe nec~,ssariamente 9 estaido de 
sitio, e a prova é que tivemos a guerra do Paraguay sem estado d.e siti,o; 
demoJ;J.strada essa differença, demonstrad-0, portanto, que a lei que çl,eclarou 
Q ootado de guerra, qu~ autorizou o Governo a tomar medidas excepcionaes 
não envolveu em si ·a declaração do siU.o, cumpre indagar: é nec9s~rio o 
sHio? 

:Eiu me disJ?enso, já í\;gora, de demonstrar que , a emergencia de aggressão 
estrangeira existe, depois da emenda Q.o honrado Sena.dor pela Bahií\;. 

Const.ituciona;lmente estamos, portanto, Sr. Pres·tdente, todos de accôrdo 
em que o estado de sitio, neste momento, é uma medida constitucional. 

o SR,. GONZAGA JAYMEJ: - Muito bem. 
Q SR. JoÃo Lurz ALVES: - Direi, pois, que é uma medida necessaria. E de 

facto, Sr. Presidente, qual é o e~feito <'lo estado de sitio? (Pausa.) 
Susperrder algumas garantias constituc.ionaes, não todas, porque algumas 

de!las não se podem suspender, como a das imrnunidades parlan.ii;ntares . . 
Mas as garanhas c~nstitucionaes a quem são da.das ? Aos b11asileiros e 

aos estrangeiros residentes no Brasil. 

Ora, que fazia a pr:imitiva pr-0posição da Caimara dos Deputados 
cuja11 medidas mereceram -0 aiioio unanime do Senado ? Sus·pendia as garan· 
tias constitucionaes dos •estrangeiros, subdltos allernães, residentes no B,ra· 
sil, sem a declaração do estado de sit10. 

Pergunto. eu: é possivel, sem a declaraçãio do sitio, unica f6rm1,lla legal 
de suspender garanttas constitucionaes, é possível, sem a declaração do sitio, 
estabelecer medidas como estas: nullidade de 0ontr<1-ctos, violando o direito 
de proppiedade e a liberdae commercial; prohibição de gerentes estrangeiros 
em exercício de industriais e ·profissões garantidas dentro do 'Paiz; sequestro 
da p,ropriedade privada de subditos estrangeiros res'identes no Braisil; pr-0-
~ibição de rel"-ções comrnerciaes entre elles e outros, . dentro do Brasil; sus-
pensão,, res>tri-cção, sequestro da propriedade industrJal do estrangeiro resi-
dente no Brasil; internamente do inirnigo em um determinado ponto do ter-
' ritol'io naoiQnal, inimigos residentes no Brasil? 

Porvetura, sem o estado de sitio, estas medidas podem ser respeitadas 
pelo. J;>oder J'udiciario ? Porventura, se!ll o estado de sitio1 o habeas-c9r~1is 

está suspeso, todas as med<las vela.tivas ao internamento dos estran-
ge~r99 serirun burladas pelo habeas-corpus, sem a decretação do estado de 
sitio. 

:i,ogo., o sitio era a medida, principal e não necessaria, das medidas vo-
tadll!.S pela Camar8<. 

S,em o estado de sitio está feita a o.en:;mra da imprensa ? .Sem o estado 
de siti-0 esuá feita a censura postai! e a censura telegra phica ? 

Dir-se-ha que o G<;>verno a e,stá fazendo. Sim, o Governo a está fazendo 
:í',o;rq,~e €.nconti:ou ao. se~ lado o patrioUsmo de todos os brasileiros e da im-
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prensa brasileira .por uma associação geral dos espíritos, . me·rcê de Deus. 
Mas não está fazendo porque tenha o direito de o fazer. 

Si amanhã, sem o estado de sitio, o i'nimigo entender de pubUcar um jor" 
nal, livre de censura, terá o direito de habeas-corpus, porque as garantias 
constitucionaes não foram s uspensas para o estrangeiro resident~ no Brasil. 

Sem o estado de sitio, como suspender o direito dos estrangeiros, resi-
dentes no Brasil, de estar em juízo, para defender a sua propriedade ? Como 
podemos prohibir, como faz a proposição, semelhante direito, sem a suspen-
são das garantias constitu cionaes, entre as q·uaes elle se comprehende ? 

E foi por isso que, em todos os paizes, a declaração do sitio precedeu a 
todas as outras medidas coercitivas, repressivas do estrangeiro inimigo. 

O sitio é a suspensão das garantias constitucionaes, suspensão que pela 
proposição actual visa, evidentemente, os inimigos, quaesquer que elles sejam. 

Demais, aos que quizerem negar o sitio eu poc:Ierei perguntar, quando me 
dizem que IQ ·estado de guerra é mrus do que o estado de sitio: pois ai re-
conhecem que o estado de guerra é mais do que o estado de sitio, por que 
este escrupulo de não conceder o ·estado de sitio ? 

Mas a verdade inilis'Cutivel é esta: sem a suspensão das garantias con-
stitucionaes, isto é , sem a decretação do estado de sitio, o habeas-corpus, o 
direito de propriedade, a liberdade de pensamento, o direito de veunião,· o di-
reito de communicação de pensamento, pela inviolabilidade postal e telegra-
phlca, o direito de livre mani~estação pela imprensa, o direito de prop·riedade 
industrial, o ilireito, emfim, de prO[lriedade do estrangeiro, inimigo ou não, 
residente no Brasil não póde soffrer constrangimento . Não póde haver in-
ternamentos, não ·póde haver violação do sigiilo da correspondencia postal e 
telegraphi·ca, nãio 1p6de haver censura da ·imprensa, não póde haver seques-
tro de bens, não p6de haver providenciE>, a lguma de segurança interna, ·seillj a 
suspensão das garantias constitucionaes, visando o estrangeiro inimigo. Si isso 
não se fizer, os trfüunaes do paiz mais uma vez asffirmarão a su a alta missão 
de guardas da Constituição e das leis e estarão no direito e no dever de asse-
g urar a esses estran&:eiros, cujas garantias não se acham suspensas, por act6 
expresso do Congresso, todos os direitos que a Constituição lhes reconhece, 
desde que estabeleçam residencia no Brasil. 

Veja V. Ex . e-orno a tb:ese se ·poz inconcussa. 
Nenhuma das pr.ovidencias ·esta:beleci-das neste .p,rojecto póde ser legal e 

constitucionalmente tomada pelo Gov·erno sem o ·estado de sitio. (.Apoiados.) 
Esta é a grande e a m ai& grave das preli:minares .para que ·o Senado de-

libere sobre a emenda ora em debate . 
Já não vou, Sr. Presidente, estender-me -longamente sobre a interpreta-

ção, que diz sophisti<ca, do artigo constitucionaol ·em que se autoriza o Poder 
Executivo a .decretar o estado de sitio, em um ou mais pontos do territorio 
nacional. 

Direi, entretant o, que esse sophisma esperado, na phrase do honrado 
Senador pela Bahia no seu discu rso de hontem, é um sophism a já produzido 
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pelos mais notaveis pu.blicistas argentinos, sendo que, S.r. Presidente, a Con-
.stituição Brasileira copiou integ·r almente a Constituição Argentina em ma-
teria ª" sitio. 

O SR. LOPES GoNÇALVES : - Perfeitamente bem. Isso é um facto. 
O SR. JoÃo LUIZ ALVES: - V . E x . sabe que os Esta-Oos Unidos, onde fo-

mor; beber uma enorm e có.pia de en sinamentos, não reconhecem a expressi\,o 
estado de sitio com <11s suas consequencias. Só reconhecem a suspensa.o do 
habeas-corpus. 

Sabe V., Ex • . que as nações latinas do Velho Continente consideram o 
esta.do de sitio como um estado de guerra e estabelecem um caso á parte, a 
que elles deD'ominam - suspensão de garantias. Não conhecem esta institui-
ção, como ·existe entre nós. Só a Argentina a regulou como a regulou a Con-
stituição Brasi'leira. e foi lá que nós nos .jnspirámos. Os melhores comm enta-
dores daquella Constituiçãio, onde ha as mesmas expressões - declarar e11i 
estado de sitio uma pr ovincia ou u m territorio, ou 1im ou mOJis pontos do ter-
ritorio - ·s ustentam que essas expressões não impedem a declaraçã,o do es-
tado de sitio ·em todo o t!erritorio. 

o .SR. LOPES GONÇALVES : - Essa é a opinião de Araya. 
O SR. JoÃn L UIZ ALvEJs: - E' de Araya, de Raw.sen, e de muitos outros . 

Não precis o citar autores, .porqu e o momento urge. 

Mas nem podia deixar de ser assim. 
Pois :porventura as Constituições são instrumentos de destruição ·ou 'são 

armas de governo? 

Figuremos simplesm ente .esta hypothese: amanhã, u m pa rtido organi· 
zado no rpaiz inteiro, no mesano d1a, levanta o pendão da guerra civil, para 
proclamai· a repubUca unitaria ou a monarchia em todos os Estados. 

E :;taremos impedidos de declarar o sitio em todos os E sta dos, desde que 
é um s op.hisma dizer que "um ou mais pontos" não comprehendo "em todQ 
territori<> nacional" ? .Seria transformar a Constituição, de instrumento de 
governo, em um instrumento de destruição nacional. 

Suppon hamos, amanhã, Sr. Presid•ente, que o uumigo, em cada um do~ 
E stados do Brasil, começa a dynamitar as pontes, a impedir a navegação dos 
rios, a c ortar as linhas te·legraphicas . a interromper as linhas postaes, a 
desaba r os tunneis, a c om.rnetter t odos os acto.s de depred.ações possiveis em 
cada um delles, e que nós só possamos tomar providencias em determinados 
pont<>s, .por que a Constituição desarmau o GoV'erno, visto como o estado de 
sitio não pôde ser ipara todo o .paiz, :mas sim para um ou mais pontos .. . 

O SR. PAULO DE FRoNTIN: - Para r <?>primir estes actos não ha necessidade 
·ao esta.do ue si tio. 

O .SR. JoÃo Luiz ALVES: - O Senado j á está conven ciclo do que affirmo e 
que acabei de demonstrar. 

E' precis·o prevenir ... 
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O SJ;l. PAU Lo DEJ FRONTIN: - Para. prevenir não é . necessa.rio o estado cle 
sitjo, mas vig;ila.ncia.. Póde-se declarar o estad9 de sitio, e si no emta.nto não 
houver vigilancia, não se impedirão esses aictos. 

O SR. J oÃo Lurz ALVEJS: - Emfim, já agora, depois 'da ,emenda. do hon-
rado Senador p ela Bahia, acredito que a qua.si unani:mfdade do s ei;ado. julg«. 
necessario o estado de sitio., (Apoiados.) De modo que a questão é Çle detalhe, 
é de fórmula para declara l-o . 

O que eu queria demonstr'd.r era que as m edidas indica das no projecto são 
necessarias. Ninguem o contestou. As ·honra das Commissões d e Constituição e 
D1ploma.cia e de L egislação e Justiça desta Casa. acceitaram essas m edidas_ 
A discussão que se inidou no Sena do foi exclusivamente em torno do estado 
de sitio. Em relação ás demais medidas do projecto, o honra do Senador pela 
Bahiai melhor do que eu disse como ellas era m necessarias. (Lendo. ) 

"Em uma situação como esta . •Srs. Sena4ores, a defesa dos E stados a.ggre· 
didos os arrasta, muitas vezes, a expedientes de uma severidade que o direito 
ordina rio não autorizaria, mas que as c ircumstancias exigem, impõem de 
modo tão absoluto que ·os espíritos mais a dea nta dos, mais liberaes, mais equi-
tativos. cedendo á evidencia desta n ecessidade irresistiv,el, e fo rçado ,pelo de· 
ver do patriotism o, , da salvação das nações aggredidas, não teem outro re· 
medio, Srs. Senadores, sinão fazer como u e faço neste moento, em que venha 
dar o meu illirn:itrudo apoio ás medidas solicitadas pelo .Sr. Presidente da 
Republica, na sua mensagem, ás accrescentadas a essas, já p elas Corrunissões 
da Camara dos Deputados, já ~elas Conunissões desta Casa". 

Mas, digo eu ; e digo des~ando contestações de qualquer constltuciona · 
lista , qu e estas medidas não podem 'Ser tomadas contra estrangeiros residen-. 
tes no Brasil, inimigos ou nã o, sem a su spensão das garantias constitucionaes, 
que a l ei que vamos votar ,será innocua sem o sitio, porque não poderá obri-
gar os tribunaes judicia.rios do paiz . Mas si o sitio é uma necessidade para 
essas providencias, mas si essas providencias só ,podem ser ef:ficazies e oppor-
tunas em todo t errit orio nacional, como r estringir-se o s itio ? 

O SR. ARTHUR LIDMIOs: - Quanto ao t erritorio nacional, V. Ex. pôde in· 
vocar o exemplo dos Estados Unidos, em 1873. onde Lincoln d ecr etou a lei do 
estado de ,sitio .para todo o territorio. 

Pergunto eu: ,no Estado do Maranhão, a quelle Estado pacifico, t ranquillo 
n, ordeiro .e que tem a honra e a gloria de ter stdo o b erço do honrado Presi· 
dente do Senado, no E s tado do Maranhão não seria m necessarias providencias 
como estas : nulUdade de coutrq.ctos de obras publicas l)U nullidades ·de quaes· 
quer outros contraictos c om ciéladãos inimigos ? 

Não será necessario o seq1.1estro de bens inimigo~ que a.Ili .porventura 
existam? 

Não serâ. n ecessaria a retenção na Alfandega dos productos importa dos 
por estes inimigos ? 

Não será necessario. a bem dos interesses publi~os, e sequestro de direi· 
tos e b en s pertencentes a subqit os inimigos ? 
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Não SI'á n ecessario impedir ·o ingresso em juizó de um inimigo que queira 
cobrai• di'l'idas de um brasileiro! 

o SR. PAULd DEJ FRONTIN: - A emenda impede sô em parte. 
O SR. J .oÃo LUIZ ALvEJs: - d inimigo deve sér privado dé estar em jui2lo 

em qualquer parte do Brasil. 
.Mas, :ilaquella partE> do BrasiJ que nfü;; estiver em esta.ão de s<itio, porque 

aM as garantias constitucionaes n ão estão suspensas, o tl:'iblrna:l não pôde re-
cusar-lhe assistencia judi<:iaria. 

o SR. PAULó DEJ FRONTIN : - Logo, rta ~pinião de, V. Ex. não se pôde li-
mitar o estado de sitio. 

O SR. JoÃo LUIZ ALVEJS: . - Não o limito. Nãio o limito por umà questão 
de coherencia ·com o I'econhecimell;to de sua necessidade . 

Pergunto: Si amanhã a ·casa ... Para que ci'tar. casa? ·Si amanhã a casa 
al!emã A .•. 

o SR. PAULO DE FRONTIN: - Complete logo: Arp. (Riso.) 
O SR. JoÃo LUIZ ALVES: - Si amanhã a casa A quizer executar um bra-

sileiro por letra,s que emittiu, r esldente no Maranhão, si o estado de sitio 
não fôr até o Maranhão, a Casa A tem ou não o direito de estar em juizo no 
Maranhão? 

O SR. PAULO DE FRoNTIN: - Na sua opinião tem. Mas a opinião do illus-
t:r.e Senador Dr. Gordo é contraria. 

O SR. JoÃo LUIZ ALVES: - A minha é a opinião de todos os constitucio-
nalistas e é &. opinião que se faria ef1ectiva pelo Poder Judiciario, guarda 
suprema dás liberdades e dos direitos individuaes. 

UM SR. SENADOR: - Sem estrudo dé s1ho não pôde sei• suspensa a à.ssis-
tencia judiciaria. 

o Srl. VIDAL R AMOS dá um aparti\. 
o SR. LAURO MüL!;ER: ~ Não ha garantias parai ô inimigo. 
O SR. JoÃo LUIZ Ai.vES': - O ihimig'o ái quem se nega; garantiá.s, seírl si-

tio, ·é o que está em estado de g.uerra. 
O estado de guerra erti. que nôs estamos não é ó estado de guerra, da lei 

rnaircial, e nesse l;íonto estou de accôrdo com o honrad~ Senador pela Bahia 
e o apoio com ertthusiasmo. 

Párá mostrar, Sr. Ptésidente, j á agora, em vista do a'par'te dó lionraclo 
Senador por Santa Catharina, qué ó estado de guerra nã(I é a suspensão das 
garantias constitucionaes, que o estado de guerra não envolve em si. neni 
para o inimigo r esidente no paiz , a suspénsão de garantias cort.~fütuciónaes, 

lembro o proprio texto da Constituição, quando admitte a decretação do es~ 

tado de sitio. Manda-o decretar etr1 dous caEit:ts: commoção intestina e 1nvasão 
estrangeira. 

El ltninemos a corrtmoção .1htestirta. Pois, si no proprio estado de' guerrà 
determinado pela invasão estrangeirá a Oons tit uição exige a deci:'etação ' do 
sitio, como ê que o estado de guerra, ~.ntes da invasão, pôde ser mais do que 
estado de sitio ? 
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o ·SR. LAURO MüLLER dá um aparte. 
O SR. JoÃo LUIZ ALVEs : - A Constituição brasileira falia em garantias 

aos direitos individuaes dos brasileiros e extrangeir os residentes no paiz; 
não admittio, não p ermittio esta distincção de extrangefros residentes, 
amigos ou inimigos. (Apoiados). E a prova que não permittio, Srs. Sena-
dores, é que sem esta lei, lei de excepção, o Governo nenhuma providencia 
poderia tomar contra os inimigos existentes no paiz. Mas si as medidas de 
excepção são medidas constitucionaes, se as medidas de excepção são medidas 
votadas dentro dos limites da Constituição, se a Constitu ição diz que essas 
medidas implicam a suspensão de garantias constitucionaes, se isto importa 
em esta,do de sitio, como admittir que se suspendam as gaz-antias J.e quem 
quer que seja no paiz sem o estado de sitio? 

E depois, pergunto eu agora ao honrado Senador por Santa Catharina, 
quem é o inimigo? E' por ventura sómente o subdito allemão? Sõ com a 

Allemanha estamos em estado de guerra, mas sõ contra ella precizamos tomar 
providencia? 

O SR. P AULO DE FRONTIN: - Neste caso o projecto devia estender ás na-
ções alliadas da Allemanha as mesmas medidas e nenhuma dessas medidas 
foi estendida. 

O SR. JoÃo LUIZ ALVES: - Mas o estado de sitio visa a segurança pu~ 
blica. 

0 SR. LAURO M:tJLLEJR: 
todos de accôrdo. 

Sobre a necessidade do estado de sitio estamos 
1 

O SR. PAULO DE FRONTIN: - Todos, menos um .. 
O SR. JoÃo LUIZ ALVES: - O que eu queria dizer, Sr. Presidente - e 

porqu e não dizei-o com franqueza - é que, se estamos de accôrdo com o es-
tado de sitio, é porque reconhecemos que, sem el'le, as garantias constitu-
cionaes não se suspendem para o extrangeiro, para o inimigo, residente no 
paiz. 

o SR, PAULO DEJ FRONTIN: -- Para o inimigo su spendem-se. 
o SR. ALENCAR GUIMARÃES: Em face do art. 72 da Constituição, não se 

suspendem. Extrangeiros e br!l-sileiros têm os mesmos direitos . 
O SR, JoÃo LUIZ ALVES: - E amanhã, o brasileiro que, esquecido da sa-

grada religião da Patria , for µm tra hidor? E amanhã qualquer outro ex-
trangHiro residente no paiz, filho de nação não inimiga, e que nos esteja 
prejudicando a segurança publica . . . 

O SR. BUENO DE PAIVA : - Não podemos admittir essa hypothese. 
O SR. JoÃo Luiz ALVES: - Quanto ao brasileiro, não devemos e podemos 

admittir essa hypothese. Devemos fazer honr<F á nacionalidade brasileira, 
devemos reconhecer que h a no peito de cada um dos brasileiros o sentimento 
mais vivido do patriotismo. Mas, se tudo fosse bom, para que o Codigo 
Penal? 

o SR. VICTORINO MONTEIRO: - .Tá tivemos um Calabar . 
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O SR. BUENO DE PAIVA: - São factos que devem ser esqu ecidos e nã o 
lembrados agora, de brasileiros traidores a sua patria . 

O SR. JoÃo LUIZ ALVES: - Assim, Sr. Presidente, as minhas the.ses consti-
tucionaes são estas: 

Primeiro, o estado actual de guerra decretado, não pelo Poder Executivo, 
mas pelo Legislativo, de accôrdo com os ·sentimentos do Poder Executivo, 
exige mefüdas extraordinarias de segurança publica interna. Todos estão de 
accôrdo . 

Segundo, estas .medidas de segurança publica interna, que entendem com 
a suspensão de direitos indivicluaes, taes com.o o de . liberdade pessoal, o de 

liberdade do commercio, o de liberdade de correspondencia, o de liberdade de 
manifestação de pensamento, o de liberdade industrial, o de propriedade in-
dustrial e de propriedade commum, todas ·estas medidas s ó podem ser toma-
das com o estado de sitio . 

Terceiro, a suspensão dessas garantias não pôde ser limitada a um de-
terminado tracto do territorio nacional, porque não terão a efficacia necessa-
ria, desde que em todo o territorio nacional necessario é que o Governo 
tome medidas de previdencia contra subditos inimigos. 

Antes, porém, de continuar no desenvolvimento da minha oração, vou 
lêr, a proposito da censura, que é uma das cousas que mais naturalmente 
devem repugnar ao nosso espirito liberal, a respeito da censura da im-
prensa, uma pagina do autor que hontem citou o honrado Senador pela Ba-
hia, o Sr . Barthélémy. 

Vou lêr, Sr. Presidente, para dize'r que, por convicção espontanea minha, 
acho que o Governo t em tanta confiança no patriotismo, na dedicação dos 
orgãos de opinião em torno desta grande causa, que é a defesa da nossa na-
cionalida;de, que a té hoje, ·estou convencido, elle tem n esses orgãos de opinião 
o seu mais forte apoio. 

Mas os desvios não são impossiv eis. Não é contra a imprensa patriotica, 
não é contra a liberdade da manifestação dos comícios populares em favor 
da defesa do paiz que a censura se pôde estabelecer. 

E' just a mente contra o inimig o interno, ás vezes, multiforme, que ella 
preciza ser exercida e é tambem, - por que nã o dizer? - contra noticias que 
augmentem uma certa superexcitação do espirito publico, que preciza. estar 
calmo e r esoluto. 

Assim disse Bar~hélémy , no 2° fasciculo do seu "Direito Publico em tempo 
de guerra" : 

"Sem desconhecer a importancia das manifestações de pensamento que 
vimos de estudar, preciso é r econhecer que só ha uma que tem importancia 
poLitica; é a imprensa periodica ou não, jornal, revista, livro ... 

E' um dos orgãos normaes do governo de opinião e , em particular, do 
regimen parlamentar . .. 
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A im'[Jrensa é a consci-encla do Governo e do Parlaanento. Donde resulta 
que a imprensa deve s•er livre", ·mas accrescenta o citado autor .; qu~ serâ le-
g<itimo sacrificar essa liberdade, na medida em que esse sacrifício fôr exi-
gido pela necessidade da defesa nacional". E ainda: "E' preciso manter a 
opinião publica, impe.di!-a. de chegar á nervosidad·e e á superexcitação. E' 
preciso repeti~· continuamente que nesta guerra a attitude, a resisl:erl.'Cia, os 
sentJimentos da porçã o não armada do paiz, da porção civil, sãó elementos 
essen ciaes da victoria e nada é mais grave do que uma nação inquieta, áh-
g ustiad;;,, febri·( transmittindo ao Exercito a successã.o dos enthusiasmos e 
de pressões provocados por noticias que lhe tr'ansznitta a imprensa . 

"Q problema da restricção da liberdade da imprensa em tempo de guerra 
nãio é um problema de principio, mas sómente um problema de medida", di:i 
ainda Barth elemy. 

Essa medida o gov·erno actua l saberá tel-a confiante no ·patriótismo do 
nosso jornalismo, que deve ter e tem a nítida comprehensão da gravi(jjade do 
momento e de suas responsabilidades como guia da opinião. 

Mas a necessidade da censura não é só para a imprensa do Rio de Ja-
neiro, é para a de todos os Estados, inc.Jusive o Maranhão, Pará e Matto 
Grosso ... 

Aqui está o a utor citado pelo honrado Senador. Diz e lle: "Quem é quo; 
exerce a censura? A censura só é lega l <l·epois da declaração do estado do 
sitio". 

Porventura, Sr. Presideitte, só a imprensa do Rio ·de Janeiro e de São 
Paulo é que é capaz de commetter excessos pre.judictlaes á segurança na-
cional, quando ella vem demonstrando, pelo seu procedimento, depois de 
declara do o estado de guerra, a unidade de vistas em torno do Governo'? 

Mais grave é a falta ·da censura, no interior do paiz, onde, ás vezes, or-
gãos publicados em linguagem vernacula não são mais do que o transmissor 
do p ensamento inimigo . 

Para estes, é mais nece.ssar'Ia a censura; entretanto, querem limitada a 
certos pontos do territorio nacional. Nos outros pontos, a imprensa será li-
vre de dizer o que entender, dar noticias falsas, deprimir o azümo brasileiro, 
fav·orecer a espionagém, notic·iar os movimentos das nossas forças, insinuar 
derr6tas, se.m censura , porque nesses pontos não ha o estado de siti'o! ! 

Ou ell'e é uma necessida4e e eu só o comprehendo para todo i) pàiz, ou 
não é uma neceE:~dade. 

Para mim ·elle é uma nec~sidade. Para ·a maioria do Senado elle é uma 
neoessidade. Para todo o Senfl.clo elle é uma n ecessi'dade . Para o honrado .Se· 
nadar pela Bahia elle é uma necessidade. Logo, só o compr·ehendo generali-
zado. Só o votarei assim. 

Se. P·Orém, a maioria do Senado e,ntend•er de -rnor!ificar ess:a genêralizâção, 
terei de me curvar, concedepdo o in;nimo necessario á ac·ção do Governo, 
nesta hora tflo triste, afim de não deixar de conceder alguma cousa. (Diri-
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gincio-se ao Sr. Presidente .) Peço a V . ]]Jx. 'º obsequ io de enviar-me a 
e m'€lnda. que está sobre a mesa (S. Ex . é satisfeito e lê) . 

"'Fica o Gov'°'rno autorizad o d.esde j á e a t é 31 de D ezembro a de-
ala rar successivamente o .estado de s itio, para os fins constitucionaes, 
ás p artes do territorio naciona l onde o exigirem as necessida.des da 
·defies9.. nacional'' . 

Qu er dizer, Sr. Presidente, que o Cong resso Naciona l tira de si a res-
ponsaibilidade des:::a gravissima. mecfüla, responsabilidade que a Constituição 
Jh~ a ttribuio, desde o momento em que elle estiver funceional!ldo. e que s6 
por eille devia ser exerckla, porque a Con stituição, n o l;l.rt . 34, diz que comipete 
priva.tivaimente ao Congresso Nacional decla rar o estaào de s iUo, quando es-
tiver reunido. 

Privat-ivamente. Quer dizer , Sr. Presidente, o Congresso declina de si 
riara o Poder Executivo a r esponsabilidade de uma medJida que é condição 
~ine q1w elas medidas que o Con gresso yota e impõe a o Poder Exe.cutivo ! • Quer dizer que o Congr·esso reconhece que aquella providencia, que im-
porta ·em su spensão de g'arantias indivicluaies , restricçãio da lilberdade, restri-
cçã.o d(; propràeaacre, restricçào cl;i opinião, restricç:ão d:a aiberda.de commer-
cífil e industria l, {, nece&saria, mas não a toma, deixando ao Governo a r es·· 
rionsabU:dade de fazel-o ! 

Quer 'dizer que o Congresso Teconhece que. seni o estado de sitio, essas me-
ã1das não podem ser t omadas e atira para os hombros do Pres[dente da R e -
publica a resrionsabilídade da de>cretação do sitio ! 

Por que e para que? 
o SR . MIGUEL DE1 CARVALHO: - lnoonstitucionalmente. 
O SR. J oÃ.o Lurz ALVES: - E, Sr. Presi:dente, para demonstrar a pro-

f unda verdade da minha th ese, de que a Constituição n ão impede a decla ra-
ção do esta&> d e sitio em todas as partes do territor.io nacional , a qui está a 
emenda em que se autoriza a decretação su ccessiva desse sitio nas rmr<tes em 
que fôr sendo necei;:sario. Se o Govern o entend!er q,u e é necessa.rio em toclo 
pai:?.. em todo n paiz · p 6d€; ser d<ecretaào à.; accôrdo com a emenda do .nobre 
'Senador nela Bahia ·embora o faç:>. s uccess1vamente., avezar de t er o illustre 
Sen'ador ilito hontem que o estado de sí tio em todo territorio era inconstitu -
cional. 

s ·e a minha consc!encla de JUl'l~ta precisasse de a lento para a convicç:ão 
que me 'trouxe part;. esta tribuna, estaria satisfei to , mas nã o estou satisfeito, 
porque, como constitucionalist a, ente·ndo que essa delegação, sobretudo nestn, 
hora, é inconveniente, e porque ent endo que o Congresso deve assumir a. 
:r;esponsabilidade elas medidas que lhe f o.r'am solicitadas, mesmo porque, 
sem que elle declare G sitio, as medidas que dá ao G•overno são m ecl':idas. 
liO papel , para allemão v er . 
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Não 1podem temer o sitio os brasiledros , os extrangeiros amâgos do nosso 
paiz. Contra elles não é que o Governo se armará de uma medida de exce-
pção, porque , felizn~ente, para o paiz, o povo brasileiro e os extrangeiros, fi-
lhos das nações am1ga...~. unido>", estão ao lado da. su stentação e defesa da 
integrida de nacional. 

Nãc podem temer o sitie• OS' cidadãos- trabalhadores e pacíficos : não 
póde te mer o siti~ a ~mpren s<L patnooca. do· meu pa1Z , não podem temer- O· 

s itio a uueHes que se preoccupam, agora. com a defesa nacional. 
F fLço minhas, senhores. as palavras do Senador Delsol, R ela tor, .no Se-

mudo, da lei do estado de sitio em 1!'ra nça, em 1878 , qua ndo cl!izia : "Eu prefiro 
o estado de sitio que garante os honestos contra as omnmoções ás pertur-
bações que os intimidam " . 

.Sim. Sr. Presidente, é pa ra a população ordeira , form.aidia em torno do 
Governo, no sentido dn. defesa ela Nação, que o estado de sitio é uma me-
dida de vantagem, porque, 1he traz a tranqu.illidade. E' para o sertan ejo é par::i. 
o jagunço, é para o caipira, é par·a o caboclo, é para o brasileiro, que n.o interior 
destes sertõ~s· cultiva a terra, da qual nós outros auferimos·os rmeios de subsis-
tencia physica, é pa ra elles, que. mais do que ·pa ra nós, a tra nquillidacle é uma 
necessidade, e nã.o t> o estado de sitio , sinão o estado ele guerra que ·lhes po -
deria leva r ao anim·o a perturbação da sua segurança, que convém rnantêr. 

E' a esse povo do interior da nossa terra, a o qual, tanto como ao povo 
do Iittoral , e,9tá confiada a 4efesa da nossa integridade, porque ella nã0 se 
faz ex clusivaimente pela forçp. .da. armas, sinão tambem pela força da. pro-
ducção dó nosso sólo. 

E ' para esse povo que o s itio, supprimindo as causas de commoção e 
~upr-irexcltação pulblica, t raz a tranquiUida cle necessaria para o e!tip·tego 
tra nquillo da suá actividacle , no exercieio de seus labores. 

!ele perguntar ao sertanejo, icle perguntar ao lavrador da terra mineira, se 
eLle t em medo do estado {!'e sitio. 

O SR. PAuuo DE F!WNTIN: - Em Minas nunca .houve esta do de sitió, por 
lsso é que elle não tem ·:medo. 

O SR. JoÃo Lurz ALVES: - V. Elx. não · me · fa z utnai :llnju stiça neste mo-
mento, <1escle que eu proponho a decretação do sitio J;>M"a todo o paiz. 

O SR. PAULO DE FRoN•rrN: - Não estou fazendo ·injustiça, porque el'le 
vai t er medo . 

O SR. JoÃo Lurz ALVES: - Ide 1perguntar ao caboclo, no interior dos 
outros Estados, onde já houve ·estàdó de s iUo, que está trabalhando tra•n-
quillamoo,nt e pai·a pt·odu:?iir, 1:1e elle tein medo do sitio, e eHe nos responderá, 
como 'º Sena.dor Delsol: "Eu tenho mais· medo das cnmmoqões sem o sitio do 
ci.u e do sitio que ellas detcznrinam'.'. 

o SR. PAULO DE FRONTIN ; - E como a Con st ituição não permitte o sitiCP 
sem commoções extrangeiras ou na:óonaes , a primeira hypothe e nãio se dá. 

O SR . JoÃo Lmz ALVES: I sto é uma questão vencida . 
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Nã o. Sr . P residente , o Sli tio não é uma m edida que p ossa a la rmar ,.,.. 
inter io1· do m eu paiz, exerc:ido em momento gra ve como é este . 

O SR. PAULO DE FnoNTIN: - P er gunte y. Ex . ao honra do Seriaclor por 
Goyaz. 

O SR . . J-oÃo Lm:z ALVES: - Sei a-o qu e V . E x . i>e refere; isto é uma 
phrase de espírito do honra do Senador p or Goyaz, agoea, porém , p enso que· 
não é m omento pa ra fazer espirito. A situação é gr:owe . 

U M SR. SENADOR: - E' um.a pilh eria . 
O SR. P~ur.o DE FRONTrn·: - Mas tem s ido trazido a pJ.enario, i nclusiv~ 

a qu estão do Acre pelo Sena dor Alfredo· Ellis . 
O SR. JoÃo Luiz ALVES: - A situação, dizia eu , o estado do sitio com o 

compr ehendeu o honra do >S enador pela Bah ia, corno compr-eh endo eu, com o 
cornpr Phen cle f elizm ente, o honra do Governo da R epubHca, nã o pôde ser 
motivo de afarme e não será já mais m otivo de -oompressão contra extra ngei-
ros amigos, contra aquelles · que esteja,m a o lado da or dem e das a utoriidades 
constitui das . N ã o será o ·estado de sitio exercido p elas a,utorida des locaes 
porque o esta.do de sitio, comportando medidas de excepção decretadas pelo 
P oder F ederal, estas sõ podem ser exer cidas por ·esse poder e por prepostos 
.seus. 

E' a gora opportuno ler , como m e c omprometti, o a rtigo notavel do 
Jor;ial do Commer cio da tarde de 7 do corrente : 

"E' interessante a r epugna ncia que alguns parlamentares e ho-
mens de tmprensa têm pelo esta do de sitio. Alguns preteriam m esmo 

o estado de gu erra , qu e deveria ser peor do que o esta do de sitio, r;ie 
a caso exis tisse . Outros inventaram a theoria de que a gu erra , sendo 

assumpto internacional , na da tinha a ver com o direito cons titucio-
na l e sim com ô direito interna,cional. publico e priva do. Houve mes-
mo cava lheií·os que julgavam m ei;ios humilha nte a lei marcial, que é 
f elizmente uma s imples fi gura de rhetorica e nã o t em a menor exis-
tencia jurídica . 

A leitura m ais despreoccupa da da Constituição ·dev eria fazer ver 
aos r eca ldtra ntes que nós n ã o t emos estado de gu erra, senão em 
re\lação a Esta dos, a potencias extra n geiras, e que só o estado de 
·sitio inv este os poderes f ederaes das f aculda des discriciona ria s in-
dispensa,veis para r eprimir, combater, agir , com a liberdaide r ela tiva 
que o momen t o reclam a" . 

O SR. P AULO DEJ FRONTIN: - Qu em é esse constit u cion ali·sta, qu e escreve ? 
O SR. J oÃo L uiz ALvEs : - Não sei; n ão está assignado. , 
O SR. PAULO DEJ FRONTIN: - E ntão, sem nome é anonyimo, é contra a 

Constituição, que nã o per'mdt te o a nonymat o, especiailm ent e durante o esta do 
de guei-ra. 
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O SR. JoÃo Lurz ALVES: - Segundo a opinião do honrado Senador, a 
imprensa vai toda para a cadeia depois do estado de sitio, porque raramente 
são assignados os artigos . 

O SR. PAULO DE FRONTIN: - Não é precizo ir .para a cadeia. Mas o valor 
do artigo vale pela assignatura de quem o subscreve. 

O SR. JoÃo Luiz ALVES: - Os artigos, para mim, valem pelos jornaes 
.que os publicam e pelas verdades que contêm. 

O SR. PAULO DE FRONTIN: - Qual é o jornal que publica esse artigo? 
O SR. JoÃo LUIZ AvEs: - E' o Jornal ào C01'1t1neroio da tarde. 
O SR. PAULO DE FRON'.l'IN : - Mas é preciso saber quem o escreveu. 
O SR. JoÃo LUIZ ALVES: - Foi a redacção, foi o Jornal' ào Comnnercio da 

tarde. 
O SR. PAULO DE FRONTIN: - Em materia de Constituição, por emquanto, 

.é uma a utoridade muito :limitada. Principa lmente., . sendo da tarde (Risos). 
'.O SR. JoÃo Lurz ALVES: - Mas permitta V. Ex. que eu continúe a lêr. 
O SR. PAULO DE FRON'l'IN: - Mas eu acho que a opinião do nobre Sena-

dor, é muito superior a desse jornal. 
O SR. JoÃo LUIZ ALVES: - Mas força é reconhecer que as opiniões nem 

sempre valem pelo valor das pessoas; as opiniões valem pela clareza e pro-
cedencia com que são emittidas e nos convencem de que exprimem uma 
verdade. Se V. Ex. quizesse me demonstr;;tr, a mim, que 2 e 2 são 5, V. Ex., 
engenheiro, não conseguiria demonstrar . 

o SR. PAULO DE FRONTIN: .1- Eu, •sophysta., demonstrava.. 
o SR. JOÃO LUIZ ALVES: -- Conheço a liás o sophysm a. ... 
O SR. PAULO DE FRONTIN: - E' exactam ente o que acontece nas questões 

constitucionaes. O sophisma muitas vezes é que predomina. 
O SR. JoÃo LUIZ ALVES: -- Tem V. Ex. toda a razão (lê o Jornal do Com-

mercio): 

"Nos paizes livrei:; como o nosso, só a s uspensão das garantias 
c onstitucionaes pôde habilitar o Governo a cercear a liberdade da 
opinião sobre qualquer assumpto e a prender sem nota de culpa. 
A prisão de subditos inimigos sem nota de culpa exige tambem· o 
estado de sitio, como tambem o exige o confisco, a fiscalização de 

bens ·extrangeiros, que, no regimen normal, são tão bem amparados 
pelas leis .como os bens dos nacionaes. Só o sitio suspende as ga -
r antias constituciona es e, sendo o unico instituto r.econhecido pela 
Constituição para esi;ie fim, outra qualquer solução não teria de 
facto base estrictan:ne:qte legal . A Constituição não trata de estado de 
guerra e á guerra só se refere como objecto de attribuição de po-
deres". 

O SR. PAULO DE FRONTIN: - Meus cumprimentos pela beHa propaganda 
feita pela imprensa. 
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O SR. JoÃo LUIZ ALVES: - Quem é que fez a propaganda? 
O SR. MEND.ES D.E ALMEID.A: - O nobre Sena dor se oppoz a essa opinião, 

declarando que é uma má propaganda. 
O SR. JoÃo LUIZ ALVES: ~ De modo, Sr. Presidente, que posso syntheti-

zar dizendo qu e o s itio não é contra o brasileiro, nem contra o extrangeiro 
amigo do paiz. O sitio é um processo constitucionalmente indispensavel para 

que o Governo possa emp1·egar as medidas de r epressão; necessarias contra 
o inimigo residente no paiz. 

Nem é, Sr . Presidente, o esta do de sitio, já agora vencedor no Senado, 
que nos ·deve preoccupar. O que nos deve preoccupar, nesta hora, como le-
gisladores, é a organização economica, financeira e militar do paiz, é o le-
vantamento do espírito publico por todas as medidas capazes de 
incutir-lhe a gravida de da situação que· a travessamos , porqu e, Sr. Presi-
dente, não basta dizer que a guen·a está muito longe de nós, v>isto como, 
~ntrando ne-lla , o nosso patri.oti'smo n ã o sabe a que consequencias podereanos 
ser a rrastados. E o ·que é pre.ciso é , sobre tudo, como disse o honrado Sr . Pre-
sidente da Republica, cogitarmos do desenvolvimento da nossa producção, 
<;istarmos alerta contra o inimigo; unidos , como hontein tamb-em disse o hon-
rarJo Sena d.or pe•a Ba h ia, em defesa da nossa patria e de nossa ba ndeiI'a, de-
fesa em que Deus no·s ha d e a mpara r, porque elle , com a sua inesgota vel 
providencia , tem sempre amparado esta t erra bemfad:a;da, que não crearia, 
inutilmente, para ser victima da cupidez extra ngei ra, dep·ois de povoa.da por 
um povo forte e vibrant e de .patriotismo. 

(Miiito bem .: ?n·ni to bem. O orador é v·iva·me.nte r.W1npr·i'nie11itacio·.) 

O Sr. A. Azere do (*): - Sr. Presidente , depois .da leitura da carta 
com que hoje me honrou o eminente Senacl:or pela Bahia, não posso me 
cons•erva;r cala do . Pr-eciso explica r o m.eu p1' ocedimento. 

"A oração brilhante do eminente Sena dor bah.i.ano incontestavelm ente 
impressionou gr a nde pa rte elos membros clestw Casa de uma ma neira muito 
solemne . 

Lembr.ou-me Sher i·füLn fa.Jla ndo con tra Vlla.rra nt, rio parlamento ~,nglez, 

pedindo a condemnação d-o vice --rei da Australia. Foi preciso que Pitt, depois 
(',o discurso do notavel Deputa do, pedisse que a sessão fosse su sp-ensa por 
que, emocionada oomo -estava a Caimara, não podia .continuar a deliberar. 
Tive a mesma impressão e homem politico e eS1Pirito conci'1i'a:dor e ntendi que 
devia empregar os meios pa.ra ci.u e o v oto dó Se.nado sahisse ha rmoniza do desita 
Caro, de sorte a assegurar ao G<?\Te1mo do meu paiz o aipoio a que el.l e t em di-
reito neste momento de t a ntas clifficulclades pa ra a nossa P a tria. 

E V. Ex. , Sr . Presidente, com;preh endeu, co,mo, o hmnilcle ortCdor, que 
·esta era a situa ção •e o Senado marcou para a ordem do dia de h oje a con-
tinuação elo debate hontem encetado. 

(*) Nã o foi revis to p elo orador. 
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O Senado havia· deliberadó, isto é, a maioria dest<1- Çasa havia cumbinado 
votar hontem mesmo a propooição vinda da Camara dos Deputados, appro-
·vanüo o .parecer das Com.missões de Legislação e Justiça e de Consstituição e 
Diplomacia. 

Muitos Senadores haviam collaborado na redacçãio das emendas que fo-
rwrn apresentadlas _nas Comm.issões reunidas e todos viram como o illustre 
Rela tor, no seu brHhante par.ecer, justificou a orientação do Senado, signifi-
cando ao mesmo tempo solidadedade com a Ca.mara dos De>putados, que ha-
via . votado unanimemente a proposição, om em debate. 

Diante d.as manifesta,ções de muitos dos Srs . Senadores, e deprus do 
discurso pronunciado pelo eminente Senador bahiano, •era naturrul que eu 
procurasse S. Ex. no mornenbo e,m que deixava a tribuna, solicitado, ailiás, 
por um dos mals illul:ltres 1m:embros dei>la Casa, o meu honrado amigo, 
Sr. Victorino Monteiro, afim de conhecer o pensamento de .S. Ex. sobre a 
conveniencia de uma emenda que consubstanciasse a opinião de S . Ex. e 
()Ue te-ria •os votos do honrado representante do P..10 Grande do Sul e óutros 
Senadores. 

O Sr. Sena,dor Ruy Barbosa gentilmente accedeu fL minha solicitação, 
promptificando-se a forinular uma emenda, que pudesse exipri.rn.ir a opinião 
desta Casa e ho.ie S. Ex . me enviou, em carta, para que a cOI11Jmumcasse 
aos meus amigos, como V . Ex., Sr. Presidente, perf-eitamente o sabe. 

A emenda a;presentada Pf lO eminen-te ·Senador bahiano reproduz o me~
m'9 pensamento ela proposic;ão da Camara elos Srs. Deputados . (Não 
cpo'iacios) . 

O honrado Senador bahia.no autoriza a decretação elo sitio em. tod!o o 
paiz e como o l}ensamento clf\. propos.<ção não era -outro, e hav·endo as Com-
m issões reunidas do Senado acceitado essa soluçã o não vejo motivo para que 
a maioria desta Casa não dê apoio á emenaa do nobre Se11iulor. 

O SR. RuY BARBOSA: - F,erdôe-me V . Ex.; o pensamento da proposição 
d<x Ca.mara dos Deputailos •era a decretação do estado de. sitio pelo paiz .in-
t;eiro. Combati eRsa disposiçã,o, sustentando que esta formula era inconsti-
tucional iporque não se podia estender o estado de sitio para o paiz inteiro. 
Na: minha opinião a formula que. apresentei dá o direito de decretar successi-
vamente o estado de sitio nas varias partes do territorio nacional onde e!Je 
fôr necessario . 

O SR. RrvADAVIA Connll:A : -- Pôde atting'ir o paiz inte"iro. 
O Sn. A . AzEREDo : - Nàp ha duvida nenhuma de que a clecretaçãio suc-

cessiva do estail-o ele sitio pócle abranger muitos Estados, mas isso é diverso 
ele se estabelec:er o estado de sitio determi•nacuam.ente para o paiz inteiro. A 
Constituição exig-e que cada ' decnetação de estado de sitio ·d'eterm.ine o ponto 
preoiso sobre que elle vai recahir. Foi isto o que se fez. 

O Sn. RuY BARBOSA : - Não voltemJos ao estado anter ior, porqu e então 
t erei àe r etirar ::i minha emenc1a. 
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\ o S•. A. A><~wO• - Ora, : :::id•nt., pnoo•-~ quo o mw raclo-
~nio é o verdadeiro. 
, .\ o SR. MIGUEL DE CARVALHO: - Mas nós podemos delegar essas attribl!l -

ç.l es a o Poder Executivo? 
O SR. A . A.zmREIDo: - S. Ex. neste mcnnento não eleve perguntar a )1'.lim . 

.Sol\ o m<ds llumi!.de . membro desta Casa. (Não apoiados). V. Eix. ·éleve diri-
!rir-se ao eminente constitucionaUsta que a presentou e de.fendeu a emenda·· ·- \ 
e que, a considera constitucional . 

Eu dizia, Sr. Presidente, que a emenda subs tituti'Va ,do ,ewinei;lte Sena-
dor, a i.itorizando o Sr. Presidente da Republica a d~cretar o sj'tio nos po,ntqs 
que ellé julgar conv.eniente, previne o momento em RUe o Che:Ee da Nação 

tenha necessidade de decretar o est acl.o qe sitio em todo o p;:i,iz. 
O SR. RuY BARBOSA: - Perdão. Não está de accôrdo com a minha emem'la. 

Por ena não poderá o Sr. Presidente da :fl,epublica decretar em todo o paiz, 
nem agora nem 110 fim . Poderá ir decreU),ndo .successivamente e111 pontos de-
terminados . 

O SR. A. AZEREJDO: - PoderQ. ir decretanqçi, successivamente, mira todo 
o paiz. 

O SR. Ruy BARBOSA: - A differença é essencia l. 
O SR. A. AZEREDO: - E se por um.a: condição excepcional, o Chefe da Na-

~ão tiver necessidade de tomar essa providencia, utilizando-se da autorização 
.ele modo amplo, acredito que o emine,nte Sena dor pela Bahia não terá obje-
cções a oppô1'. 

1Posso assegurar qu e o hom!ado Sr·. Presidente da Republica mesmo com 
.D.utorização ampla, pela formula consagrada na pi;oposição da Camara dos 
Srs . Deputados, não estenderá o .e,Sotado de sitio a todo o territorio da Re-
publica . 

o SR, ALCINDO GUA,NAilARA: - Não tornará effectivo o sitio. 
O SR. A. AzEREDO: ,- Nestas c0ndições é ola.ro que a emenda :;iv.b.<ititutiva 

satisfaz o pensamento da maioFia do Senado., e nem oi.itro ppcler~L ser o iµtuitq 
' . 

elos membros desta Casa, .solida.rios como estão com os membros da outra 
.Oasa do Congresso. 

UM SR. SF;NADOR: - A fórmula da emen4a substitutiva é esg;encial, se-
gundo diz o Sr. Senador RtiY Barbosa . 

. O SR. A. AZEREDO : - Não é essencial. 
O SR. ALCINDO GUANABARA: - Se nã<;> é essencial, é desnecessaria. 
O SR. RIVADAVIA CoRREJIA: - Não é essenoial, descle que possa attingir O• 

paiz inteiro. 
O SR. VICTORINo Mowmmo: - Peço a ·palavra. 
O SR. Ruy Bt.RBOSA: - Por isto é que não desejava apresentar a emend~. 

Declavei solemnemente; não desejava e não queda apresentai-a. Quiz apenas 
sustentar a minha opinião. 

O Sii. A. AZEREDO: - Mas V. Ex. apresentou-a , :iustificando-a ,do :U1oclo 
mais brilha nte possível. Pela emenda substitutiva p6cle o Gover~10 decretair 
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o sitio nos pontos em que julgar necessario e com essa facu1dade, por con-
veniencia ou por necessidade, poderá decretar o sitio para cada· um dos. 
Estados. 

O SR. LOPES GONÇALVES: - Successivamente, mas não si·multaneamente, 
O SR. A. AZEREDO: - O meu voto á emenda substitutiva do honrado Se.-

nador pelo Estado da Bahia, resulta <lo entendil~ento patriotico da maioria 
do Senado e do apoio qu e a el1a deram as Commissões de Legislação e Consti-
tuição e Diplomacia. 

Do contrario, Sr. Presidente, eu mesmo não poderia apotal-a 'com o 
meu voto, porque me sentiria preso á collaboração que .tive perante as Com-
'rnissões na remodelação do .projecto da Camara. 

Estamos em uma s ituação especial: desta Casa não deve partir um voto 
em desharmonia com o pensamento geral de presta r ao Sr. Presidente da 
RepubUca o apoio de que S. Ex. preciza neste momento. 

E' este, Sr. Presidente, o pensa1nento que une o Senado ·em uma soli-
dariedade dignifi.cante, para votar uma lei que represente ·não sómente o 
pensam.en.to da grande maioria, mas que signifique tambem de modo inillu-
divel a sua solidariedade com a Camara dos Srs . Deputa dos em prestigiar 
solemnemente o Governo <la Republica. (Muito bem; ni·u,ito beni.) 

O Sr, Paulo de Frontin: (*) - S.r. P1,esiclente, ha uma preli1rninar na 

qual me parece que todos os Srs. Senadores, por mais divergentes que se 
manifestem, estão accordes: 1 é a .que julga necessa ria, no momento grave 
por que passa a nossa patri't, prestigiar do modo mais completo a acção do 
Governo . Esta é a preliminar. Portanto, tudo o que estamos discutindo, em 
pontos de divergencia, é siii1plesmente quanto ás medidas complementares 

que são necessarias. 

O voto do Senado, o voto ·da Camara dos Deputados já. forani expressos 
na proposição que aqui approvamos e em que autorizamos o Presidente da 

' Republica a .tomar todas as medidas de defesa nacional, de segurança pu-
blica, que julgar necessarias, abrindo os creditos, etc. 

Parece, portanto, que, sob este ponto de vista, não havendo divergencia.s, 
as opiniões que agora se m,anifestam em contrario á proposição que veiu 
da Camara dos Deputados não infringem essa solidariedade. (Apoiados). 

Este é o ponto que desejo firmar. 
A proposição apresentada pela. Camara dos Deputados, nos termos em 

que en a estava, era um veréjadeiro attentado ao direito e á civilização. 
Se as illustradas Comm.ii;sõe-s de Constituição e Diplomacia e Legisla-

ção e J ustiça, com o trabalhp que tiveram em conferencias successivas, não 
houvesserr.. chegado a accõrdo, apresentando as emendas que foram formu·· 
la<'las ficaria como uma pagina escura na legislação do nosso paiz a propo-
sição tal qual ella veio . 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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Longe de estar de accôrdo com os princípios univer salment e aceitos de 
·que inimigos sã o as forças milit ares a rma das, são os espiões e são a quelles 
que. os auxiliam, quiz se considerar como inimigo todo sujeito allemão que 
residindo entre nós, que prestando muitas vezes r elevantes serviços á nossa 
cultura intellectua l , que sendo u m P·rocluctor, um f a ctor da nossa riqu= 

.economica, havia de esta r sujeito a um r egimen ele excepção constituido pelo 
sequestro, pela alienação dos bens, em que ap enas se .lhes dava o necessario 
para a sua a limentação, sem se lembra rem que em parte do paiz, em E sta -
dos como o Rio Grande do Sul Paraná, e Santa Catha.rina, e nucleos em 
. outros Estados, formam colonia's que pela Constituição o extrangeiro que 
alli reside, o extrangeiro que possue bens ii1i.moveis, o extra ngeiro que t em 
filhos brasileiros ou casado com brasileira ê brasilei.ro. 

A nossa legislação n esse ponto de vista ê da 1~axima liberalida de. Os 
prindipios que alli estão estabelecidos honram o paiz nmis adiantado. A 
nossa Constitu ição monarchica já estab elecia princípios que ainda foram 
augmentados pela grande naturalização, pela separação da igreja do Es-
tado e por outras leis devidas á acção do Governo Provisorio, que permittia 
dessa fórma fazer com que o nosso paiz pudesse vir a ser a patria da:quelles 
que, sahindo da ivatria anterior, vmbam crear fa milias, vinham da r descen-
dentes brasileiros_ devendo-nos lembra r que nós só somos nação indepen-
dente a inda não ha um seculo e p ortanto quando se f alia em brasileiros, 
são todos aos quaes a Constituição conferi~ esse direito. 

São essas as condições que não foram a ttendiclas, são essas as condi-
ções, felizmente, que as Comrnissões de L egisla.Ção e Justiça e a de Const i-
tuição e Diplomacia permittiram que pudesse, na série de sessões rea liza-
das, dar o 1neu voto ás emendas formuladas. 

O iilustre Senador pelo Espirito Sa nto quiz ver que eu tinha cabido 
em contradicção perante o Senado , por que . nas reuniões .r ealizadas, não· 
me tinha opposto ao estado de sitio. 

Vou explicar-lh e a razão: Sempre pen sei que a nossa Consttiuiçã0 ti,-
vesse estabelecido o arbitram ento obrigatorio , pois li e vi elogios formula -
dos entre nós e outros paizes, dizendo que exactamente ella é que· formula1~a 
este principio basico . Com decepção amarga, verifiquei hontem que tal não-
se dava, dia nte da interpretação dada pelo illustre Senador pelo Estado da 
Bahia, na sua ·eloquentíssima oração dizendo que as palavras se não tiver 
luoar o r ecurso do a rbitramento " nio tra duziam a sig nificaçiio vulgar da -
quellas palavras. Quando se di"., por exemplo: "Se não U11Jer l1igar a reunião· 
estarei em tal ponto" , pretende-se dizer: "Se a reuniã o não se realizar, ou 
não se effeCJ1:1w,r, estarei em tal ponto. 

Era e.sta a significação que .sempre acreditei fosse da da á disposição, 
cons tituciona l . 

Não discuto a interpretaçã,o; apenas declaro que tive urna decepção 
amar ga ao ver que se tinha dado uma i nterp~·etação que nã o só era do· 
illustre Sena dor pela Ba hia, mas que era do Governo da R epublica', por-
quanto, perante a aggressão extrangeira, em. vez de recorrer ao arbitra· 
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.mento, elle àirigfo-se ao Congr"lsso pedindci a declaração de guerra inter-
pretando dessa fõrma a dii;posição . constituciona l. Fiquei sciEmte de .que 
essa disposição constitucional permitte o arbitrló em lugar do arbitramento" 

O SR. Ruy BARBOSA: - V. Ex. não me compi-ehendeu não não me soube 
fazer comprehender. 

O SR. PAULO DE FRoNTIN: - Não estou só me referindo a V. Ex.; estou 
me referindo ao acto do Governo. Se V. Ex. tivesse limitado a interpreta-
ção, ape'Zar do alto respeito em que tenho as opiniões de V. Ex., eu po-

,deria divergir. Mas eu me vi perante um facto. O facto não permittia in-
terpretação, poos determinava exactamente uma situação, e esta situação 
se tinha dado, não em virtude da aggressão extrangeira, m as em virtude de 

' suppôr o Governo que não havia hypothese conveniente possível ou admissí-
vel de s e recorrer a o ar·bitra mento. 

O SR. Ruy BARBOSA: - Não, senhor, porque o Governo suppaz que a 
guerra estava declarada p elos actos da Allemanha. 

O SR. PAULO DEJ FRoNTIN: - · Perfeitamente. O Governo achou que u. 
·guerra estava declarada no :afunda mento · de quatro navios; não achou 
.que estava no afu ndament o do primeiro. Portanto o facto concreto que se 
tinha. seguido á declaração tel"minante de que o Goveimo Brasileiro nãb 
admittia que pudesse u m navio ser torpedeado, nas condições da decla ração 

. allemã, se tinha já verificado, 

Suppunha que a longanimidade que o Governo demonstrou nessa s i-
·tuação perante declarações 1possiveis de haver erro de não se trata r do tor-
pedeamento de um na vio brasileiro, tendo-s·e até' allegado que se tratava 
de encontro com minas submarinas, como declarou o Consul Allemão na-

·quella occasião, fazia com que o Governo não quizesse precipitadamente 
tomar uma resolução e ag\tardasse a r epet ição do facto concreto. 

Considerei ainda que, desde o moment o que esse repetição i;e t inha. t.lado 
.a aggressão pela forga militar extrangeira se realizava e que o Governo 
não vinha pedir a declaração do estado de guerra, mas a . a pprovação pelo 

.- congresso das m edidas qu e elle indicava e a u torização para ou tra s decor-
rentes desse estado. 

Esta era a minha conv!cção, o modo pelo ·qual enca rava a ql,lestão . 
Verifiquei, porém, com sorpreza que tal nã o era a maioria do Sena.(!o . 
Nestas condigõel'!, respopdo ao illustre Senador pelo Espírito santo, n1j,o 

havendo aggressão extrangeira, não h avendo commoção intes tina, a seg\) • 
ra,n ça cta Republica , qualquer que ella sejai, não permitte, pel<J. Constituição, 
a declaração do estado de sitio. 

N iio é uma quesfüo de interpretação, é um simples syl!og is mo . Ainda 
m e r ecordo das liç.ões qu e clei qua ndo professor de ·philosophia. 

Desde o momento em que nós não encontramos as clua,s conà,ições 
indispensaveis para termos o estado de sitio, nã o podemos deoretal-o. 

Se a manhã as forças militares allemãs a tting i.rem um ponto qualquer 
das nosass costas, se uma commoção intestina nas colonias a !lf'r:o~ do s1,1l 
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se · produzir, se os brasileiros germanophilos tent~rem um movimento qualquer 
revoluci.ona rio em qualql,ler ponto do Brasil, ahi seríi. a oceasião da decre-
tação do estado de sitio . Até lá, eu não posso absolutamente concoqlar com 
a medida desde o momento em que nós não consideramos como aggr essão 
extrangeira para declaração immediata da guerra a sitl,lação que resultou 
do torpedeamento dos nossos navios e da morte dos nossos patricios. 

Firmada esta doutrina, que é o meu voto [)essoal, eu não tenho a pTe-
tenção de poder convencer a ninguem no Senado (nã,o (llpoiados). Não solj. 
formado em direito, e neste caso, trata-se de uma questão mais constitu-
cional . Apenas resalv~ a minha opinião e jusi:ifico o meu voto pessoal. 

Vejamos a;g·ora· quaes são os inconvenientes que podem. advir da decreta-
ção do estado de sitio. 

O illustr~ Senador pelo Estado · do Espirito Sant~ declarou que não se 
podia pôr em vi.gor nenhuma das medidas constantes dos outros artigos da 
proposição com as emendas das commissões do Senado sem o P.stado dé 
sitio. 

E u consultei ao illustre Sr . Vice-P.residente da Commissão d" Legis-
lação e Justiça e S. Ex . teve a gentileza, tratando-se de uma queiitão em 
que não sou competente, de me ensinar, o que m uito lhe agracleço, que a 
.questão era uma questão de direito internamente, e não de diFeito publico. 

O SR . . .<\,DoLPHo Go1mo: - As disposições da proposição decorrem. do es-
tado ele guerra. 

São factos immecliatos da guerra . 
O SR. PAULO DE FRoN'rIN: - Y . Ex . não veio senfto confirma.r o que 

, acabo de dizer. 
Se isto se dá, n ão temos necessidade do esta do de s'itio. 
Se o illustre Senador pelo Espirito Santo tivesse razão nas suas o'piniõe2, 

nós não poderiamas pôr em vigor esta m edida senão estendendo o estaclo 
de sitio a todo o tenitorio nacional. 

Do. modo como está a segunda P'l-rte, que é intei·pretativa, o illustre 
Senador pe1o Estado da Bah ia demonstrou que não •pode con,stitucionalmente 
ser adoptada, constituindo mais uma razao pa.ra que eu me manifes te contra 
.a decretação do estado de sitio, embQra não possamos deixar de applaudir u 
mais vivamente e mais effusivamente a bl"ilhante oração de S. Ex. 

E ' necessario que a gue1Ta não seja recebida com oppo ·ição, com re· 
lutancia com repugnancia, pelos naciona.es , principalmente pelos que ha· 
hitam o interior do paiz, e o estado de sitio, como S. Ex. brilhantemente 
·O demonstrou. viria causa r uma impressão excessivament~ ·desag radavel, vin· 
do na occa.sião em, que é predso que todos se harmonizem e se conciliem 
afim de que não sô se trate da defesa rn:ilitar e nacional mas tambem da 
producção. 

E' sabido o que são os regulas no interior; s:;i,b e-se os poderes de que 
dispõem sem o estado de sitio. Imagine-se o que não resultarfi se em lugar 

.apenas desta limitação o estado de sitio fõôr extensivo a tQdo o territorio. 



·~ 122 -

Diz-se que ha conveniencia de não decreta r o estado de sitio p orque 
não se pôde fazer a censura da in1prensa, a censura posta l, a censura tele. 
graphica. 

Então que vale à proposição? E' innocua ? Que fazemos dando a o Go-
verno todas as medidas n ecessarias para a segura nça publica? Que r epre· 
senta tudo isto? 

l<~oi inutil termos realizado sessões successiva s para chegarmos a uma 
conclusão ele que aquillo que votamos não tem valor, 

N estas condições parece-me que o Governo longe de não dispor de ele-
mentos necessarios á defesa naciona l e á segurança publica está de posse .ele 
todos esses elementos. E como o que diz respeito a o estado ele sitio., n'I 
phrase do illus tre Senador pelo E spirito Santo esta medida estende-se ao~ 

nacionaes, digo eu que se es1.encle não só aos subditos inimigos 
0
como a qua l. 

quer extra ngeiro que reside no paiz. Convém_, portanto, que, por meio de 
uma lei , se determine a diminuição da primeira resolução tomada pelo Con-
g r esso Nacional. 

São estas as razões que subm etto á consideração elo Senado não para 
qu e este muãe de opinião, m as apenas para. dizer qu e o nteu voto pessoal, 
depois ela discussão ha vida, depois da brilhante oração pelo illustre Senador 
pela Bahia é formalmente contrario á medida do estado de sitio contrario 
á p roposiçã.o e contra ri o á emenda,· decla ra ndo tam.bem que o ' que acho 
n ecessario no momento não são sómente leis, não são sómente providencias 
que tendam a corta r . .. a C10rta.r a quillo qu e muitas vezes não fa z mal senão 
manifestando o verdadeiro sentimento (la população, o· que é necessari o é 
cuida.r ela defosa militar, é cuida r da defesa naval , é r ecorrermos aos meio.-; 
diJJlomaticos para p odermos chegar a u ma situação conve•niente em r elação 
aos a llia dos ' e evitarmos assim qualquer Juta possiveJ n este continente. E' 
fomentarmos a producção economica de modo que t enha mos não só os r e-
cn!·sos necessarios para a nossa subs is ten cia, mas ta1nbem possamos forne-
cei-os a os alliados, contribuindo por esta fórma para a victoria esper:uJa 
por nôs e que por elles deve ser obtida. 

S eria conveniente da r-lhe o caracter el e obrigat oriedade, mas com o 
caracter de voluntariado. de fôrma que a ba ndeira brasileira possa tremular 
e1n uma das frentes occidentaes afim de que saibam qu e não s omos a penas 
a lliados em pala vras, mas que tambem o somos de sangue . 

Era. isto o que tinha a dizer. (Muito bern; rnuito beni . Pal1rnas no re-
cinto e na.s galerias) . 

O Sr. V.ictorino Monteiro: - Sr . Presidente, não pretendia tomar 
parte n este debate, e sô o faço porque meu nome foi declin,i<'io pelo illustre 
Senador, digno representante de Ma to Grosso. o Sr . Antonio Azeredo. 

Impressionado profunda m ente pelo adnüra.vel discurso ·p,:-.."'<luzido pelo 
lumina r do P arlamento brasileiro, impres~ão, Sr . Presidente, tant"' mais n o-
tavel e sincera qu a n1.o é certo que n iío figuro entre os satellites de S , Ex .. 
que são a liás nu111erosos ... 
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o SR. R U Y BARBosi1. : - Não os t enho . 
o SR. VIC'l'ORINo MoNTEIBo: -· .. . e m ais ainda , por não ter a fortu na 

de gosa·r da amizade n em da sympathia de S . Ex .... 
o SR. R UY BARBOSA: - :!'<ão h a. tal . 
o SR . vrcromNo MoNTEIBo : - . _. nã o tive duvida, como agora a inda o 

faço. em proclam.ar S. E x . com o uma das ma is b ellas , das mais bri111antes 
intellectualidades mundiaes. 

A ssim proce<J,endo, Sr. Presidente, quiz e quero render uma homenagem 
justa aos t a lentos do nobre Sena dor, e mai ~ do que isto, uma homenagem a o 
seu enorme pa triotismo, pa triotismo que vem ; de longas datas, desde os 
.tempos da propa ga nda republica na , fü;m on stra ndo. 

Quando S . E x . , ao pronunciar o seu discurs o d e hontem . profunda -
mente commovido~ lembra va que estava pregando n o deserto, vis to não 
encontra r a poio nem nos poderes pubJi.cos, n em na Assembléa de que é um dos 
mais brilha ntes m embros, a ppella va pa ra o Senado bras ileiro, procura ndo es-
clarecei-o com a sua opiniã o, erudita e patriotica, pedindo que não votasse-
mos o estado de s itio para toda a R epublica, eu, Sr. P r esidente, sincera -
mente convencido diante da sua a r gum entação brilha nte e cerra da entendi 
.dever acompa nhar, S . E x . nas suas opiniões a .respeito no estado de sitio. 
F·e'di mesmo a S . Ex. que a presentasse uma em enda n esse sentido, limitando 
o sitio, e fil-o p orque estava e estou con ven cido d e q u e o Sena do dia nte do 
seu monumenta l discurso . dia nte da. bellissima demons t raç1ío jurlclica ·en tão 
{lesenv-olV'kta pelo nobre Semtdor n ão p oder,ia deixar .de a'Pprovar essa 
emenda, tanto maiis qua nto, Sr. Presidente. dessa m a n eira sagra va a s ua 
palavra v isto como, d·e modo n enhum, !J. entenda que a caba de ser apresen-
tada por S. Ex. ent.orpece. a a cção do .Governo para r e·pellir . ri.u alquer anar-
chia que porventura possa surgir no paiz. 

Sr. Presidente, todos nós, Senadores brasileiros, con cor renr.!o para dar 
mna demonstraçã o evidente da nossa admiração e do nosso a preço a o illus -
tre collega que, naquelle momento, como affirmou se esquecia dos· seu s 
compromissos, desprezava a sua coherencia e suas reservas pa r a prestar 
unicamente serv!iços a o paiz, coopera ndo pa ra o seu engrandeci m ento e 
fortalecendo a defesa naci onal, ns,o f ica r emos diminuídos, a o contrario, pro-
varemos rn.ais uma vez o nosso patr i-oti smo, não desprezando as P'onder osas 
rn.zões a:pr·esentadas p or S. E x. Ma is a inda, Sr . P residente . E sse n osso m o-
v:imento va lerá por u ma demonst ração de solida rieda de com o nobre repre-
s entan te da Bahia, solida r ieda de inspir ada, unica e exclusivàmente, no bem 
da Patria e na defesa d os interesses do paiz . (J-lu i to bem). 

Após a a u dição do discurso de S . Ex., convencido de qu e não ha veria. 
nenhum inconveniente pa ra os poder es publicas em a ceita r uma t r an sacçã o 
tomei a liberda de de s olicita r d e S . Ex . a apresentação de uma em enda aesse 
sentido. 

Vendo o honrado Sena dor que as su as palavras tinham calado · profun-
damente no intimo da m a ioria dos seu s collegas, sabendo que a,~ suas sug-
gestões seria m bem acolhidas, resolveu com a sua a utor idade incontesta v.el 
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e incontestada, aprese ntar a emenda já agora conhecida, emenda. que, na 
minha opiniã-o, traduz perfeitamente o pensamento da maioria desta Casa., 

Não ha duvida nenhuma, Sr. Presidente, que á vista de> assentimento 
quasi geral á s palavras que S. Ex. acaba de .profeti.r e ae>s termes de sua 
emenda, que se chegará a. um resultaGle airoso e satisfactorio. 

O nobre Senador por Mato Grosso, porém - e é este o ponto principal 
do meu discurso - veio á ti·ibuna, invocando o meu nome, me obrigando a 
urna declaração que devo ao Senado como um acto de lealdad ele minh:i. 
pa rte. 

Não creio que as palavras ele S. Ex. o nobre Senador por Mato Grosso, 
possam traduzir todo o seu pensamento, ou então, o que é mais provavel, 
que eu não o tenha bem comprehendido, o que é até certo ponto desculpavel, 
porque nenhum dos meus collegas ignora que ha muito tempo sou presa 
de uma tenaz enfermidade, enfermidade que talvez venha contribuindo para 
um enfraquecimento cerebral. 

VOZES; - Não apoiado. 
b SR. VIC'.l"ORINc:i MoN'rEIRo: - S . Ex., o honrado Senador por Mato 

Grosso, em que pese o seu talento, não foi feliz , o que aliás. admira, porque, 
desde os tempos em~ que m.ilitavarnos juntos, sempre unidos na defesa da 
Republica o proclarnámos o nosso diplomata. 

Allegou o honrado Senador por Mato G·rosso que havia necess-idade de 
tra;nsigir com a maioria da opinião do Senado, tambem impressionada, pela 
befüssima oração do honrtcto Senador pela Bahia, impressão, disse S. Ex., 
de que não se poude furtar tambem V. Ex . Sr. Presidente , para congTega1· 
a opinião dessa maioria em torno da e1n~nda do honrado . 'Senador pela 
Bahia. Sendo assi.m, com9 é que .s. Ex. mesmo, nos vem . dizer que, a 
emenc1a elaborada pelo !Ilustre repres!l1'tante da Bahia, não 'a lterara em 
·absoluto as disposições cpntictas no projecto da Camara, importando nr, 
mesma. cousa? 

O SR. Ruy BARBoSA: ·- Neste caso eu retir·o a minha emenda. 
O SR. A. AzEIRll!Do: - Não foi precisamente isto que eu disse. 
O SR. VICToruNo MoN'.l'ElIRo : - Não ·posso acredita,r Sr. Presidente que 

isso seja uma cilada arm<ida á lealdade do nobre Sen;dor pela Bahia'. 
Mas, e -que é verdade, é que a emenda, nos termos em que se achil. 

concebida, leva-nos á conclusão de que o estado de sitio póde-se estender 
successivarnente a E>ste, áquelle ou áquelle outro ponto do territorio nacio-
nal., de maneira qu·e, em um momento dado, poderá ser abrangido todo o 
paiz. 

I sso, porém, não éfuer dizer de modo a lgum que ella contemple todo o 
tetritorio naciOnal. Mas esse não é o pensamento da emenda; a emenda 
'do honrado Sena.dor tem por fim exactamente limitar o sitio. 

Sr. Presidente. peço dflsculpa a V . Ex. e ao Senado para e·sta s minhas 
impertinentes ponderações. (Ncio apoiados). 

Poucas vezes occupo a attenção dos co!1ega s; e, se o 'faço neste mo-
mento, é porque o meu nome foi declinado e tambem como uma manifesta-
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ção de minha coherencia e probidades poiiticas, explicando ao Senado, e em ·. 
particular, ao illustr<;> Senador P!Jl(L Bahia, os mot!Vós que determinaram . 
este meu procedimento do qual ainda não me arrependi e só tenho que dar 
parabens a mim mes:~o (apoia,ãos). porque o i!Justre Se,nlWor pela Ba.hia, 
em um momento de arrebatadora eloquencia como os que ·estamos acostuma-
dús a admirar lamentava profundamente o seu quasi isolamento aqui, e 
como já algtrr~s havia dito, nada mais era do que um siinplM plantador d~ 
carvalho, que jámais expe<rilnentaria o prazer do agricultor que lança se-
mentes sobre uma terra saifara. 

S. Ex. nos havia pintado a dii.f~eren,ça existente entre os plantadores de '. 
éarvalho e os eultivadores de couve. El. com aquella eloqu encia que lhe é · 
peculiar, accenttiava qu!l ·O carvalho leva, annos e annos a germinar e a se 
desenvolver, sendo certo C!J.Ue os seus plantadores jámais se poderiam ac<>-
lhei< á sombra,' emquanto que os cultivadores de couve tinham a sorte de 
as saborearem. 

Então, Sr . P ·residente, suggestionado ,Pelas palavras do honrado repre-
sentante da Naçãó, lembrei a conveniencia da apresentação de 'uma emenda 
capaz de attender ao momento graVlissimo por que passa o' nosso paiz e que 
congregasse · a maioria das opiniões dos Srs. Senadores dando assim uma 
demonstração inequivoca da nossa solidariedade, ' completa união de pe~sa
mento em tão a ngu stioso momento . 

E S. Ex. soube reunir todos os brasileiros chamando-os a concorrer · 
para a grandeza, para a salvação da nossa soberania, conoitando-os a p9s-
tarem-se nas ameias das 'nossas fortale'zas, defendendo a nosSá Bandeira 
gloriosa, que servirá de mortalha a todos aquelles que tenham a vetdad·ei•ra 
noção do amor a esta Patria, de dedicação á Republica. (Muito be1n; muito ., 
bem) . 

O Sr. Alenca.r Guimarães: - , Não contribuirei Sr. Presidente, pa ra 
demorar a solução do Senado a respeito do projecto que está sobre a mesa . 

Não. fosse a c!ircumstancia de ser o Relator das Oommissões reunidas 
de Constituição e Diplomacia e de Legislação e Justiça desta Casa' e Certa-
mente, nesta hora, neste momento em que o qoverno sdli~ita,' com u tgencia, 
do Congresso Naciona l medidas que julga impresoindiveis á salvação publica, 
não viria eu entreter os meµs honrados oollegas c0m àlgumas d~pr~ten
ciosas observações sobre a materia do projecto. Não t eria mesmo necessi-
d~de de fa zei-o, pois que a face corlstitu.cion,a l da. questão unica que se pre;;~ 
a debate está: perfeitamente esclarecida . 

O projeto, que aJiás cogiita de providencias d.a. maior gravidade, verda-· 
deiras derogações do d.irei.to privado, não foi impugnado senão na parte r e-
lativa á declaração do estado de ·sitio, extensivo a todo o territorLo nacional . 
Foi o eminente Sena dor pela Bahia mestre dos mestres do nosso direito · 
constitucionaJ, ·quem levantou aqui a obj ecção de i nconstjtuçi~nalidade ela 
medida. 
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Sou, Sr. Presidente, r econheço, t alvez o peor de todos os leitores de 
nossa Constituição. (Não apoiados) . 

Nenhuma autoridade tenho, n.ão só para contncriar as opiniões do pre-
claro Senador, como para tratar de assumpto como esse de tão accentuada 
relevanci!L na nossa lei fundamental. 

A mim, entretanto, pareceu, a principio, quando me coube a sort e de 
estudar este projecto, que, realmente, fallando-nos a Constituição no seu 
art. 80, em "partes do territorio nacional", não poderiam os decretar a m e-
dida extraordinaria do estado de siti>o, portanto, a suspensão das garantias 
constitucionaes, es todo o territorio da Nação brasileira. 

Parecia-me que o texto da Constituição nos vedava uma declaração 
dessa ordem, com tal amplitude . Mas, considerações sobre considerações que 
o estudo meditado do assumpto me foi desperta ndo, levaram-me, por fim, á 
conclusão diversa da quella a que chegu ei com a primeira leitura do artigo. 

Su.r>ponha V . Ex. Sr. Presidente, supporilla o Senado que estamos 
diante de uma insurreição ramificada por todos os Estados da Republica e 
.para cuja contenção seja indispensavel suspender as garantias constitucio-
naes em todos elles. Como conduzir-se o Çongresso Nacional e , em sua au-
sencia, o Presidente da Republica, para reprimir essa insurreição, se estes 
dous poderes da Nação não podem suspender essas garantias em todo o 
territorio nacional? 

Dous partidos políticos, Sr. Presidente, com iguaes ou poderosos . ele-
mentos de força em todos 

1 
os Estados; disputam a poss·e do poder ce'Iltral, 

levantando-se ao mesmo tt,)mpo em todos os pontos do territorio nacional 
contra o Governo da União. Quando a insurreição se rnanifes·t a r com esta 
generalização e intensidade em todos os Este.dos da União, não poderá o 
Congresso decretar o estad.o de sitio em todo o territonio nacional? 

Ni"nguean responde. 
Responde, 1'leço licença~ ntobre Senador, responde S. Ex. com a emen-

da que mandou á Mesa. 
O SR. RuY BARBOSA: - Peço a palavra. Eu retirarei a emenda e vo-

tarei contra o estadçi de sitio, se é isto ·o que VV. EEx. pr.etendem. Se que-
r .em á força imprimir á minha emend!a caracter identico a o da proposição, 
serei obrigado a retirar a emenda, porque nesta cilada ninguem póde con-
cordar . 

0 SR. MENDES DE Á.LMElJ:DA: - ls•tO é grave . 
O SR. RuY BA..<rnosA: - E' oJaro que a victima d.a cilada sou eu. Combati 

a proposição, apresento uma ·emend;;t como um meio de suhstituil-a e dizem-
me que o pensamento dessa emenda é o mesmo pensam ento da proposição . .. 

O SR. ALEJNCAR Gl;!IMAR;\.Es: - Eu não digo qu~ seja; mas a acceitação 
da emenda nos .levará ao mesm!o resultado, fatalmente. 

UM SR. SENADOR: - Deus nos livre. 
o SR. RUY BARBOSA: - Peço a palavra. 
O SR. ALENCAR GurMAR.ii.Els: - O Governo julga necessa1ia, esta é a ver-

dade, a ·suspensão de todas as garantias constitu cionaes em todo o t erritorio 
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nacional, afim de poder nelle aJI)plicai· as dispos~ções de guerra que o proje-
d o contêm. 

Na Ca:mara: e no Senado, as Commissões incumbidas do estudo dessa ma-. 
teria não deliberaram sinão depois de· devidamente informadas da gravidade 
da s ituação que atravessa o paiz. Acceitaram as advertencias d.o Governo e, 
dispostas como estão a prestigiar e fortalecer a acçãio do eminente Sr. Pre-
.sic1ente da Republica em todas as medidas de que carecer a: defesa nacional, 
neste momento, suggeriram ao Cong·resso a approvação da proposiçãio que 
-está sobre a mesa, a qual resum.e . as providencias julgad:as necessarias ruesw 
conjuntura. 

Não é ;possivel, Sr. Presidente, que nas horas que decorreram depois q.a 
brilhante e estupenda oração do Senador pela '.Bahia, hontem pro:tlerida, e o 
momento em que· fallo ao Senado da Republica, t enha sWo modlfdcada a si-
t uação . 

Sou, porta nto, levado a a creditar que no uso da autorização que a emen-
da lhe confere, o Sr. Presidente· da Republica decmtará 'º estado de. sitio 
para o littoral da Republ'ica, por exemplo, depois, por acto succ~ssivo, no 
dia. seguinte, 48 hora1!', 72 h oras depois ... 

O SR. RuY BARBOSA: - Faço melhor jui7!o sobre o bom senso do Sr. Pre-
s idente da Republica. 

O SR . .ALENCAR GUIMAl\Ãms: - ... o irá torna ndo extensivo a outras par-
tes do territorio e, por fim, iJor actos divers os, que se irão su cced-endo, o · es-
tado de sitio 'attingirá a t-odo o territorfo nacional. De modo que ai \lmenida do 
nobre Senador nos levai·á aos mesm.0s efteitos do projecto. 

o SR . RUY BARBOSA: - Não a,poiado; V. Ex. affirma o que não é capaz 
-de demonstrar. 

O SR . .ALFREJDO ;EJLLIS: - Se nos leva aos mesmos ef:tleitos, por que então 
V. Ex. a combate? 

o SR. ALENCAR GUIMARÃES: - Não se pôde mais, pôr ean duvlida esta ver-
·dade. 

o SR. ALENCAR GUIMARÃES: - V. Ex. não ouvio atnda a minha opinião 
definitiva. Estou exaiminando a emenda do eminente Senador sob a dmpres-
são de sua primeira: J.eitura, im1Pressão pes,soal, sujeita a modificações com 
ó melhor estudo da Tna>teria., n1as que não envolve a responsabilidade das 
Com.missões de que sou humilde Relator. Aliás, não tenh o autor~dade, nes-
te momento, para f allar em . nome dellas, que não se reunira m para estu-
dar a emenda. 

Dou, por isso, apenas a minha primeira impressão sobr e a emenda sem 
outro intuito nem ·outro interesse que o de advertir o Senado do seu al-
•cance e de seus effeitos reaes e p,raticos . 

Esta é a primeira observação que ella me suggere. 
A segunda é relat!iva á a utorização que a emenda encerra. 



128 -

O SR. RtIY BARBOSA: - Ahi ve.m V . Ex. Vamos a isso, já o esperava, 
Já previa a objecção. Os papeis estão invertidos . Eu é que dev~a:. estar ond,e· 
se acha V. Ex. e V . Ex . no meu lu gar. 

O SR . Ar,EJN€AR GUIMARÃES.: - V. Ex. me perdôe. Já disse que sou; 
~o leitor d:e nossa Constituição . 

O SR. RuY BARBOSA: - Está mostrando o contrario .. Está mostrando que 
é mestre . V . Ex. é máo leitor de minha ern!enda. (R-isos.) 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES: - E lendo o que está nella escrlpto, dsto e, 
que e.stando reunido o Congresso Nacional , a decretação diO estado de siitio só. 
pôde ser fei:ta por elle, e que sómente . na sua ausencia é que poderá o Exe-
cutivo usar dessa fa.cu ldade .. . 

O SR. RuY BARBOSA: - Mas a emenda não diecreta o estado de s:itlo. 
O SR. ALENCAR GUIMARÃES: - A emenda não decreta; mas a eme.nda 

delega uma attribuiç:ão privativa do Congresso Nacional ao Poder Exe-
cutiv,~ . . . 

o SR. MENDES Dill ALME'IDA: - Muito bem. 
O SR. ALENCAR GUIMARÃES: - ... que só poderá usar dessa prerogatlva 

na ausencia do· Congresso. 
O SR. RuY BARBOS,~: - Que es·sa obje.cção me fosse feita por ou tro qual-

qu er. vá; 1nas pelos senhores que vivem. quotidianamente a fazer delegaçõçs. 
a torto e a dir·eito, nesta Ass0mbléa . .. J u lguei que se não lembrassem disso. 
Não comprehendo como me podem fazer essas observações, a não ser, por 
um capricho q1,1ç p,oderá P.xprimir t u do menos prudencia na maneira de sus -
tentar o Governo. · 

Não ha o;rç.amento da Republica em que ellas não formem uma longa 
cauda. J<Jm actos legislativo:s de toda a ordem eHas formigam. 

O SR. Ar.ENCAR q.uIMAR.4Es: - E' certo isso, mas as delegações a que se· 
refere o nobre ·Senador têm sddo· sempre de outra natu rreza, não têm a rele-
vencia e o alcance polít ico Çlesta ... 

O SR. RUY BARBOSA: - o alcance da medida é benigno, é limitativa de 
uma: disposição absurda, extrfwrdinaria, iníqua. monstruosa, foita. no intuito. 
de tornar me~os grave a s<i. ·~uação q u e se pretende crear ao paiiz . 

o SR. ALENCAR GUIMARÃb~S: - ... além de que, Sr . Presidente, a de-
legação, n es te momento, qµando todos devemos assumir diante da Nação· 
iguaes encargos, parece silpl.ificar que decli namos de uma responsabilida de 
q~e é privativamente noss~. nos termos da Constituição, para confial-a ao-
Sr. Presidente da RepubHca. E mads tarde, se tivermos, porventu ra, de la-
menta·r o que venha a ser ·praticado, nóS' ou tros, commodamente; nos eximire·-
mos dessa responsabiliidade. para attribu il-a inteira ao Sr . Pr.esid!ente da 
Repubilica . 

Ma s, Sr. Presidente, eu não devo entrar no exaime d.a questão, encara n·. 
do-a nos seus variados asnectos. 

o SR. RUY BARBOSA: - E' pena. 
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o SR. ALENCAR G UIMARii.ES: - A ,opinião nacional e o Congresso estão 
perfeitamente esolarecidos a respeito da gravissima situação que vamos 
â t:ravessa ndo, e, do de·bate havido nesta Casa, resulta u ma conclusão que nãp 
pôde mais ser posta ern duvida: é que, exceptuados o honrado .Senador pelo 
Distr;cto Federal, que acaba de se declarar ra dicalmente contrario ao sitio 
e o illustre Presidente da Commissão de Constituição e Dip1'ornacia, o Sr. Se-
nador Fernando Mendes de Almeida, que resalvou o seu voto em rela ção ao 
sit~o. no seio da Oommissão ha perfeita convergencia de vistas no Senado da 
Republica, sobre a necessidade em que se encontra o Governo d:a medida ex-
traordina ria· 'do sitio . 

o SR. ALFREDO ELLIS: - Apoiado . 
o SR. ALENCAR GUIMARÃES : - Não S'e póde mais pôr em duvida esta ver:-

d:ade. O sitio é ind'ispen.savel. Devemos v.otal-o. 
o SR. ALFREDO ELLIS: - PO'is vamos votal-o. 
O SR. ALENCAR GUIMARÃES: - As Commissões reunidas, isso reconhecen-

do, op<inararri pela acceitação do projecto da· C'ama.ra, sem modificações nes.-
ta parte, estendendo o 1>itio a todo o t erritorio nacional; porque não viram 
na a mplitude dessa disposição a inconstitucionalidade aipontad'a pelo h onra-
do Senador pela Bahia. 

A emenda de S . Ex. tem por fim, como S. Ex. disse, libertar as pa rte3 
do territor<io ·naciona l ·em que se nãio faça· sentir a necessidade da suspensão 
das gara ntias constitucionaes, da acção compressora do estado .die sitio so-
bre nacionaes e extrangeiros nellas habitantes, a que nos •obriga o estadc 
de guerra em que nos achamos presentem;ent e . 

J á o honrado Senador, Vice-Presidente do Senado, de sua ca,deira de-
clarou solemnemente que, embora ampla a disposição do projecto, foi e é 
pensamento do Governo não fazer effectivas as medidas do esta.do d.e sútio, 
sinão onde sejam ellas realmente indispensave.is. 

E' uma informação que a todos de·ve satisfazer, por ser t rainquiHizadora. 
O Sr. Presidente da Republica, com, o seu espírito sereno, com os seus 

tão Iouvados processos de moderação, com a sua reconhecida ponderação não 
fará uso dos poderes extraordinarios do e stado de sitio sinão onde seja ne-
cessaria a sua acção energica em defesa da Nação. 

o SR. LEOPOLDO DE BULHÕEIS: - V. Ex. está d.e accôrdo com a emenda; 
é justamente isso que ella quer. 

O SR. ALENC'AR GUIMARÃES: - A emenda do nobre Senador pela Bahia 
satisfaz, portanto, o proprio pensamento do honrado Sr. Presidente da Re · 
publica. 

o SR. ALFREDO ELLIS: - Apoiado. Não ha divergencia. 
O SR. RuY BARBOSA: - E admira que V. Ex. leve mJeia hora a com-

batei-a, quando ella não tem outro resultado. 
O SR. ALENCAR GUIMARÃES: - Eu não a estou combatendo; trto apenas 

de jus tifica r e explicar a attitude das Commissões de que fu i Relatar . 
• 
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Estou demonstrando que, em ultima ana.lyse, perdõe-me o nobre Sena-
dor, ·a observação, sa.lvo o vicio de inconstituciona lidade da delegação de 
·uma funcção privativa do Congresso ao Presidente da Republica, a emenda 
nos levará aos mesmos resultados que a disposição do projecto. 

Ao demais, Sr. Presidente, não é possivel, na situação gravissima em 
que nos encontramos e vem sendo denuncia.da ao mundo, já não digo ao 
Brasil, pelo verbo sempre eloqu ente do eminentP Senador, saber até onde 
vai e se estende no nosso territorio, em toda a AmerLca, em todo o mundo, a 
formidavel acção do prussianismo, que tudo avassala, procura,ndo vencer 
e submetter' ao seu dominio todas as nações. 

·Como, portanto, limitar as medidas de defesa CJ,Ue estamos vota,ndo a 
·uma ou mais partes do territorio nacional. se amanhã, talvez, ellas se vão 
tornar necessa ria.s em todo elle ? 

Mas, o illustre Sr. Vice-Presidente do Senado, já nos declarou que a 
emenda do honrado Senador pela Bahia fo.i a presentada com o assentimen-
to da ma.ioria desta Casa, o que importa em reconhecer que ella tem a sua 
approvação garantida, não valendo contra essa deliberação quae.squer ob-
jecções que eu lhe pudesse oppor . 

Relator do parecer das duas Commissões que estu daram o projecto, vin-
do á tribuna, quiz apenas significar com estas observações, que, traduzindo 
o pensamento de âmbas, segui os conselhos e as advertencias do Governo, ao 
qual prestigio com a minl~a modesta collaboração em todas as medidas e 
providencias que elle consipera,r necessarias á salvação do· paiz neste mo-
mento, no que não faço m íLiS do que acompanhar a unanimidade do senti-
m~nto de todos os brasileiros . 

Assim, Sr. Presidente, dadas estas explicações no desempenho de meu 
encargo de Relator do projj'lcto, e para concluir, só posso dizer ao Senado, 
que prévia.mente annui, por sua ma.ioria, na apresentação da emenda ... 

UM SR. SENADOR: - A maioria não foi apurada .. 
O SR. ALENCAR GurMAIÜ.Es: - .. . que confio, q u e o seu definitivo pro-

n u nciamento a respeito da m a teria será a resulta nte das melhores inspira-
ções de seu patriotismo no momento historico que estamos atravessando. 

O SR. M:rauEJL DE CARVALHO: - Então o nobre Relator não sustenta o 
parecer da Commissão ? 

O SR. ALENCAR GUIMA&).Es: - Fallei em meu nome individual. (Muito 
bem; muito bem . ) 

O Sr. Ruy Barbosa (*): - Sr. Preside nte, se esta emenda já não 
estivesse moralmente fóra d,o meu alcance, o que eu viria faze·r, levantando-
me agora, era retiral-a para votar contra o estado de sitio, uma vez que 
alguns amigos do Governo entendem que, para que elle saia desta Casa 

(*) Não foi revisto pelo orador. • 
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escoirnado, seria con'Veniente não vingar ' nesta Casai com o concurso de 
votos como o meu. 

·As circumstancias, porém, que determinaram a apresentação desta 
emenda, a maneira como ella tem sido recebida por u rna parte do Senado 
imprimiria a esse acto meu um caracter · de descortezia que, ·em hypothese 
nenhuma, admittiria que o meu procedime nto dentro do Senado pudesse 
revestir·. 

~ant\mho, pois , a emenda apresentada, como u rna homenagem aos di-
gnos mernbros des ta Casa, que me honra.ram com as m a nifestações de hon-
tem e de hoj e, e como um meio ·que o meu espírito ainda julga razoavel de 
assegurar a passa gem des ta medida n.o Senado com o concurso geral, os 
votos e todas as opiniões nesta Casa . 

Devo entretanto., Sr. Presidente, em breves p alavras responder a um dos 
pontos do füscurso do nobre Sen a dor pelo Estado do P a r a ná e p recizar a 
significação da minha emenda, b t raço que a discriminai evidentemente do 
a rt . 1° t a l qua l se acha formulado no projecto. 

Combati o estado de sitio generalizado ao pa.iz intei,ro na convicção sin-
cera, profunda, cada vez m ais a rra igada e m ais arraigada agora do que 
nunca após o discurso do nobre Senador pelo Estado do Paraná, de que a 
lettra explicita do nosso pacto constitucional, nos n.ão permittia decr etar es-
tado de sitio a granel com.o os que n a primeira formula a.presentada a o Se-
nado sobre essa m edida se vinha estabelecendo . 

Na minha ·humilde opiniã:o de ver as cou sas, parecia-me indiscutivel, 
pa.recia-rn.e iné\iscu tivel que quando a ?onstituição, por duas vezes , limi-
tando os . nossos poderes e os poder es do Governo ·qua nto á decretação do 
estado de sitio, exigia sempre a indicação dos pontos do territorio n acional 
ou •das pa rte·s do territorio da: União sobre que ·O est a do de sitio devia re-
cahir, é por que o legisladol:' constitucional considerava inadmissivel a hy-
pothe8e d e que por uma sô medida, de urna sô vez, mediante um sô acto, 
o Brasil inteiro ficasse sujeito a o r egimen do estado de sitio. 

Quando se estabelece o ·estado de sitio não se trata de saber 'se elle, 
como ouv i dizer hoje, va r ias vezes, neste deba ter, se torna rá ou não ·se tor-
nará effectivo pela maneira, como os seus executures o vão a pplicar . 

' J<Jf fectiv o é elle desde o momento em que se ach a decretac1o por um acto 
do Congresso Naciona l ou do P oder E xecutivo que o estabelece . 

Existem ou não exist em as medi.dais de execução ? A atm ooph ero. mor a l 
·e politica estabelecida. immediatarnente é uma a t mosphera de compressão' 
evlüente, u ma a tmospher a de intimidação, de receio, de a normalidade, · atmo"' 
phera de uma situação excepcional , de poderes extraordi~arlos i1,;ts mã°'ll do 
Governo e de a.meaças aos d ir eitos indiv,iduaes em toda a e~lensão ' 'c\o terri-
torio nac.lona l onde · ella se estabelece. 

o SR. PAlILO DE FRONTIN': - Muito 'bem. 
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O SR. RuY BARBOSA: - Naturalmente, por estE: motivo, naturalml'nte pqr 
que não via de outro modo o estado de sitio, n'lturalmente por que consi-
del'ava o estado de sitio, de sua natureza, como uma medida compressora inti-
mida.tiva vexatorja, o legislador constituinte não concedeu que elle se pu-
desse estender â immensidade territorial d · uma nação como a nossa . 

Se a França constra ,ngida pela invasão e pela occupação inimiga, es-
tabeleceu o etado de s itio sobre todo o territorio nacional, f.oi porque não se 
achava a lli o seu parla mento embargado, nesse acto, por disposições consti -
tucionaes que lho vedassem. E' precizo não esquecermos que a extensão do 
territorio francez não cabe nos limites de 'um Estado nosso, como, por exem-
plo, o de Minas Geraes . 

Aqui são. como hontem adverti nesta Casa, 8 . 400. 000 k2 com 25 ou 26 
.milhões de habitantes que um acto subtaneo do Con;gresso, não apoiado 
em documentos positivos, em actos fla grantes, em prova s convincentes, iria 
sujeitar, de um momento para outro, a esta situação excepcional, gravosa e 
compressiva. 

Tambem não podia conceber o 1€jgislador constituinte uma dessas in-
,surreições como a figurada pelo nobre Senador pelo Paranâ, que se rami-
ficasse no pa iz inteiro. 

o SR. ALENCAR GUIMARÃES: - Porque não? 
O Sr<. RuY BARBOSA: - Tambem não podia conceber, porque seria con-

traria essa hypothese a qualquer supposição razoavel . Não se póde imagi-
1 ' nar uma insurreição de r 11.mificação tão extensa, tão vasta, tão inaudita 

que pudesse abranger toda. a extensão do terrltorio nacional. Não se póde, 
porque o legislador não vive figura ndo casos nephe!ibaticos, hypothese_s 
nunca verifica das ou absolutamente improvavei_s deante do senso commum . 

A maior insurreição de que ha exemplos no mundo foi a que dividio os 
:mstados Unidos em duas nações, foi a. g uerra separa tista, que escapou de 
.subverter e de dissolver a t:fnião norte americana; mas a hi mesmo foi apenas 
um numero inferior de E staidos que se separaram, ficando a grande maioria 
delles constituída e firme em torno do eixo do governo da União. 

Esta gu erra civil , a m.aior de todas que a historia tem conhecido, esta 
g uerra civil que devorou mais de um milhão de vidas, esta guerra civil cuja 
ruína materia l foi incalculftvel, cujo dispendio abrangeu orçamentos espan-
tosos, esta g uerra civil não se ramificou pelo paiz todo., limitou-se a menos d.i 
uma metade delle. 

Não. seria ima ginavel em um paiz como o Brasil, de população tã:o es-
parsa,. (\e ha'bitos de pouca. solidariedade, de a u sencia tão completa de orga-
nização .,c01;ist!tµida, fosse possível conceber uma insurreição que abrangesse 
toda a ;swierficie do. territqrio nacional. 

O S,R., ~~uLo DEl FRoNTnj·: - E quando se desse seria victoriosa. 
O SR. RUY BARBOSA: - Qua;ndo se desse é que essa insurreição represen-

ta r!a o paiz inteiro, como teria sucedido nos E s tados Unidos, se, em vez 
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<de se · pronunciar urn certo numero dos E s ta dos m eridioná es, a guerra se-
paratista se houvesse est endido por todos os Esta dos do sul e do norte. 

Aqui está, pois, senhores, como nã o podemos calumnia r o legislador consti~ 
t uinte, tornando-o cumplice à.os nossos interesses em situações politicaá 
onde a nda mos á ca ta. de intel'l'>t'.et a ções ad-hoc para justifica r inter esses de 
occasiã o. 

Bem sei que o nobre Presidente da R epublica ê um espírito modera;do; 
bem sei que ·en vida ria todos os m eios pa ra que o esta do de sitio gen eraliza do a 
t odo o t errit ori o na cional n ã o se r esentisse dos m esmos• inconvenientes e dos 
mesmos excessos que t êm a1ssig nalado situ.ações semelha ntes em exten são 
<le nosso t erritorio muito ma is limita da . 

ll'ac;:o justiça a S . Ex., a seu s a uxilia r es e seus amigos para a creditar 
-que t odos concorreriam, na m edida huma n a de seu s esforços, pa r a evitar os 
resultados n a turaes desses enormíssimos excessos . 

Mas esses r esulta dos ser iam inevita v eis pela na tureza da s cousas por que 
é da natureza, das cousas que essas situações cxcepciona'.ep avivem os ifl-
t eresses sopita dos , rns amb ições latentes, as cubiças, sempre â. ·hspreita do en~ 
ogejo em que se f a rtem e se saciem as retaliações , as vingt. nças, os resen~ 

t iment os pelos ex ces·sos em nossos E sta dos, e o Brasil se t oo·na ria todo elle 
uma caldeira de luta s, de com plicações, de conflictos , com os quaes o Pre-
sidente da R epublica ver ia duplicada , com a tarefa de a cudir a toaas eo;::;as 
diffi culcla des interna s, a tarefa já não pouco difficil de a cudir ás difficuldailes 
internacionaes . 

Acredita ndo que est a, ê a verda de constitucional, Sr . Presidente, ê q 'iíe 
me oppuz á formula a doptada no projecto da. honra da Gommissão, a cujo 
saher, a cujo civismo, a cuja boa f ê, a cuja in t egrida de ning uem f az' mai!! 
-completa jus tiça do que t enho f eito . 

Sendo pois est a a. situ a<;ão, d~clarei-me formalmente contra a medida , 
po1' esse la do, como m e tenho pronunciado t ambem formalmente qua nto á. 
>'l.pplicação do estado de sitio na occa sião, qua ndo, a n a ly sando as cir cunista n-
das, procurei demonstrar q ue , deante dos elem entos conhecidos a o Congresso 
Naciona l, nã o existia nem a condição constitu:::ional da a ggr essão extra n-
geira, nem a condição cons tit.uciona l d:;, commoção int estina. 

Mas, pen sando assim , Sr. P residente, accr escentei-porque tambem na m e-
-dida das minhas fracas forc;:as a prendi a f azer syllog rsmo- pen sando assim, eu 
disse, t odavia, que embora nã o cenhecessem os nós , na situa.i;;ã.o reve1a:a'a aÔ 
Congresso Naciona l , elem entos basta ntes para const ituirem a:s condições a · 
q ue a nossa lei fundamental subordina a con cessão do est a do de s itio, eu, 
como m embro ·do Congresso Naciona l , em minha conscien cia , n ão me sen-
tiria con1 f orças pa r a r ecu sa r a o Governo , em u m 1nom ento com o este, essa 
medida, se o Governo a.creditasse e a ff i;·m asse a , exist en cia de uma situa c;:ã.ó 
na qúal elle não pudesse acudir ás difficuldades de conservac;:ão da ordem pu-
'blica se as m edidas extraordina rias inherentes ao estad,o cie s itie. ' 
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Declarada, a guerra entre o nosso pa iz e urna grande potencia ext ran-
geira, creada com isso a situação de inquietação, de receio, desordens e 
ameaças, a que as situações dessa natureza estão sempre sujeitas urna in-
finidade ha de circurnstancias que podem escapar ao conhecimento de Con: 
gresso Nacional, m as que todavia existem aos olhos do Governo, possuidor 
natural de outros meios de conhecer a situação r eal das cousas, apreciar as 
difficuldades reaes do momento, saber os perigos de que se acha realmente 
a.meaçada a ordem nacional. 

Em presença de urna situação corno esta, não me pa recia que violasse-
mos a Constituição da Republica; antes devíamos entender que a ella es-
t avarnos obedecendo quando, por um acto ele confiança no Governo, acei-
ta ssemos o seu .depoimento como prova da existencia dos elementos de facto· 
necessarios para justificar a concessão do estado de sitio por elle recla-
mado. 

Eis, senhores, porque, acredita,ndo não existir nem aggressão extran·-
geira, nem oommoção intestina, eu não me julgo com a utorida de bastante 
para affirmar .as ·circumsta ncias reaes da situa.ção interna do , paiz não fos-
sem equiparaveis a esta e não constituissern, portanto, sufficiente base para 
que o Congresso da Republica muito constitucionalmente concedesse ao· 
Governo essa medida por elle considerada indispensa vel . 

. Mas, fazendo essa concessão que a minha consciencia fez , sem escru-
pul.os, por que não me sin

1
to com forças pa.ra assumir a responsabilidade 

em urna situação como estft, n!'1!l)a.r a o Governo da Republica medidas r e-
clama da s por elle como ess1mciaes á conservação da or dem, fazia eu ques-
t ão de que não exorbita,;se dos limites constituciona.es. outorga ndo o. 
estado de s itio a o Governo, em termos que m a teria lmente contradissessem 
as raias da autoridade a nos traçadas, pela lei constitucional. 

E' por iss o, Sr. Presidente, que, não podendo concordar com a formuh 
do estado ele sitio universalizado ao paiz inteiro, alvitrei a da r autorização ao 
Governo para a decretação :pa.rcial e successiva do estdo de sitio nos pontos 
do territorio nacional, onde a declaração dessa medida se fosse tornando· 
necessaria. 

Ora, Sr. Presidente, entre essas duas soluções, a differença é m a nifesta. 
~sta considerar que se aq~l votassemos hoje a fórmula a dapta da n11 outra 
Carnara e approvada aqui pelas honradas Commissõei;i, no seu parecer, a cohse-
quencia immediata s_eria, ne~sas 24 ou 4S hora.s, ·estar debaixo do estado de· 
:iitio, todo o territorio brasileiro. 

Eis a consequencia imrr1ediata, inevitaVel, da fórmu.Ja " adopta da pelas 
Commlssões. Qual é agora, Sr. Presidente, a fórmula · da 'emenda? A fór ·· 
mula da emenda· é de U:rna i;i.utorização q~e m elindrou -.os' notorios escrupulos 
constitucionaes do honra do Senador . 

.se· o meu alvitre em V\')rdade, se Tesente desse vicio, origina~, acabar ei 
ajoelhado aqs pés do primeirp confessor, ·e talvez elle não .esteja muito longe 
da minha cadei.ra . .. (Risos). 
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b SR. VICTORINO MoNTIDmo: - Está o ouvindo a lerta, para confessai-o. 
'O SR. Ru'Y BARBOSA: ·- .•. para lhe impetrar a absolvição do involun-

·ta rio peccado, c,onven.oi,dJd. estou d\e que o não commetti. As razões já as 
dei, na carta endereçada ao nobre Sena dor pelo Estado de Mato Grosso. 

Trata-se, na hypothese, de uma attribuição que é commum aos dou~ 

poderes, que pertence a.o Poder Legisla tivo e ao Poder Executivo. Na a u-
sencia do Poder Legislativo, cabe a o Poder Executivo; n :1 reunião do Con-. 
. gresso Nacional é ao Congres5o Nacional que cabe, sendo, pois, reconheciLLa.-
mente pelas disposições fJ.O nosso regimen .constitu cional, não uma àttribui-
,ção privativamente legislativa , não uma attribuição privativamente executiva, 
ll).as uma attribuição que ora é legisla tiva , ora é executiva, . com a differença 
apenas das occooiões em que se exerce. 

Não commetteria abuso o Congresso Nacional a utorizando o Pod~r E xe-
cutivo a u sar dessa attribuição que é commum aos dous poderes . O mal 
das delega ções consiste em conferir-se, por um acto de l egislatura, a um 
JJOder c1ifferente, attribuições que não são da natureza, da competencin. desse 
poder; conferir-se a o Poder Judiclario attribuições administrativas; conferir-
se ao Poder Executivo administração legislativa ; baralhar-se a competencia 
dos poderes distinc tos , eis o mal das delegações. Nesta hypothese não ha quem 
em substancia, defenda o Poder Executivo . 

Quando elle é decretado pelo Congresso Nacional ou qua,ndo é dee;ret11do 
pelo Poder Ex.;cutivo com mn intuito de benignida de - notem bem os Srs-. 
Senadores - como um intuito de benegnidado com ~ pensamento de a t te-
nuar a severidade á medida, quando o poder publico, o Poder Legislativo, se 
'v~ i'a contingenc(ia; ·d,e tornal-a gera,! ou do permittir qu~ ella não :se vá 
applicando senão nos casos necessarios, se recorra a esse a lvitre da autori-
zação como um alvitre favora vel aos interesses do paiz , como um a lvitre favora-
vel a.os interesses da. liberdade, como um alvit~e favoravel aos, direitos indi-
viduaes e ordinarios. As delegações têm por effeito pôr em risco a. liberdade, 
suppr imirem garantias , enfraquecerem o systemà de fieis e contra-pesos es-
tabelecidos para assegurar o equilibrio entre os differentes poderes e manu·· 
tenção das liberdades individuaes. 

Nesse caso a autorização tem effeitos contrarios, nesse caso usamo.s da 
autorização para conseguir que em vez de estabelecer immediatamente ·sobre 
o pa iz inteiro, o estado de sitio vai' limitando, pouco a pouco, g ráo a gráo. 
unicamente aos pontos do paiz onde o estado de sitio se :fõr verificando que ê 
indispensavel . 

Eis porque, Sr. Presidente, não violanÇlo as fórm.as, mas rendendo ho·· 
menagem sobretudo á natureza das causas, e~ não vacillei erri dar autorização 
consagra,da na minha eme11da . Mas dando-a, Sr. Presidente, dei-% certo 
de que com ella , não praticava ' o mesmo acto que praticaria votando a for· 
mula adaptada pelas honrada.s Commissões desta Casa, e até seria uma in-
genuidade, seria uma tolice, seria, corrio disse - não eu, mas antes ãe mim 
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o honrado Senador pelo Estado do Rio Grande do Sul - um.a cilada em 
que eu me fü~ixaria cahir, a de votar corno providencia differente a m~sma 
providencia que eu havia combat ido . Níi.o, isto não, não pôde ser. Tão nes-
cio, tão parvo, tão beocio, não mereço eu que me considerem. 

Pela minha emenda, fica o honrado Presidente da Republica habilitado a 
ir deci·etando successivamente o estado d€' sitio nos varios pontos do ter-
ritorio nacional em que elle se for tornando precizo. Sendo assim, Sr . Pre-
sidente, cada um desses actos do Presidente d.-.. Republica obdecerá á exigen-
cia constitucional de que cada declaração de <astado de sitio deve indicar o 
ponto 'do territorio ·do paiz sobre que elle vai recahir. A disposição consti-
tucional é, poi tanto, rigorosamente res·peitada sem que - notem bem -
sem que se possa dizer que em ultima analyse chegamos com a emenda 
ao mesmo resultado. Não, ·senhores, não chegariam os, não poderia.mos che-
g'ar com a emenda ao mesmo resultado, porque eu confio bastante na si-
sudez, na discreção, nos sentimentos de responsabilidade propria que todos 
reconhecem ao honrado Presidente da Republica, para não o admittir capaz 
de burlar as intenções evidentes em uma disposição como esta. estendendo 
sem necessida de ou estendendo rapidamente, estendendo por medida.s pre-
cipitadas o estado ·de sitio nos differentes pontos do paiz, de modo que afinal 
venhamos a ter o es ta.do de sitio derramado pela nação inteira . 

Estou convencido, pelo 
1 
contrario, e não se me daria de apostar, se bem 

que rião prive com o Chefe da Nação, que muito poucos serão os Estados 
sobre os quaes S. Ex . estenda esta medida compressiva. Tenho esta pro- · 
funda convicção, e se assitµ. fôr a. fórmula da emenda terá esta grande pra-
tica, este grande m erecimento real, de ter trocado a hypothese do estado de 
sitio extensivo ao paiz inteiro, que se ia verificar immediatamente pela cer-
teza de qu e chegaremos aq fim da.s nossas clifficuldades e que transporemos 
a té o ultimo limite o transe da nossa situação actual, conser vando livre da 
oppressão desta medida a maior parte do territorio bra.sileiro. 

Faço, Sr. Presidente, 13sta justiça a o honrado Sr. Presidente da Repu-
blica. Acredito que não terá necessrnade, provavelmente, de lançar mão 
desta ·medida. senfro em relação a m uito pou cos dos nosso3 E stados . 

Creio q ue, p or tanto, com a pru dencia que o caracteriza, com o sentimento 
ela :gravidade da sua posição, com o temperamento prudente que lhe é pe-
.culiar, S . Ex. não se exporá a grangear cont ra a sua pessoa e contra o seu go-
.vern o odios excusados, indispor cont ra s i a opinião pubilca e crear u m senti-
ment o geral de iritação no ~)aiz csem nenhuma vantagem para a consolidaÇão da 
.ordem . publica_ ii,'o tjerritOTjo bra1sil eiro. 

Faço ao Sr. Presidente da Republica esta justiça e é por isto que in-
sisto na minha emenda,, q,ccentuando a differença existente entre ella e a 
fórm u la por m im , h ontem, nesta Cesa combatida. (Mui.to bem; 1nuito bem. 
,Pa l1nas nas galerias. O orador f3 11?.,cito cum.primentado. ) 
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O ·sr. A. Azeredo (V'ela ordem) ~ Sr. Presidente, estando a findar a 
hora da sessão, peço a V. Ex. que consulte ao Senado se oomiente na prorogação 
dos nossos trabalhos por m a is duas horas. 

O Sr. Presidente - O Sr. Senador Azeredo requer prorogação da hora 
da sessão por duas· horas . 

Os senhores que concedem a prorogação queiram levantar-se. (Pawsa.) 
Foi concedida .. 

O Sr. Et•ico Coelho: - Sr. Presidente, cumpro o dever de expõr al-
gumas reflexões a ntes de se votar o proje.c,to de ·lei. 

Impugno a emenda apresentada pelo honrado senador da Bahia, por ser 
inconstitucional. 

O art. 80 da Constituição .a.a Republica exige que no decl'etar o estado 
:de siHo se mencionem as localidaéles e o 'linüte ele tempo. 

Ora, a emend'a autoriza o Pode r Executivo, quando entender, a decretar 
o estado de sitio, porém, não menoion.a as localidades nas quaes se sus-
penderão as garantias constitucionaes . (Muito bem.) 

Logo a autorização vaga pa ra decreta r o ·estado c1e srtio transgride a re-
g ra constitucional e, por conse.guinte. o acto legislativo será insulbsistente. 
( Muito bem .: ?nuito bem.) 

O Sr. Lopes Gonçalves : - Voto a f·avor da emenda do Sr. l:rny Bar-
.hosa , porque a mesma , i··epresenta pensa1nento do Poder Executivo e, em 
ma.teria de estado de süio, acceita rei sempre a proposta do Governo por s&r 
essa medida, de ordem g overna.tiva, exclusiva mente indicada pela autoridade 
constituC'ional incu mbida d1e m a nter a ordem interna e tornar effectiva a 
defesa do paiz. quando a meaça.aio em sua integrida de e soberania . 

A legis•latura não p6c1e, ex-officio, ele ?not11 proprio,. decretar o sitio, rnas 
.de.liberar, a r espeito, sómente por solicitação do orgão executiv•o. Essa é a 
.doutrina qne se depreh ende do estudo systematico da nossa .ConstituJição. 

Entretanto. expressando o m~m v•oto pela dita ·emenda, que r:epresenta, 
como já disse, a manifestação de uma necessidade reconhecida pelo Sr. Pre-
sidente fut Republica, devo dizer que o texto do projecto, sobre o assumpto, 
substituidv, como foi, não era inconstitucional, sobre qualquer aspecto qu<! 

. se o encare. 
Com e~eito, não ha quem ignore que a nossa Constituição foi incon-

testavelmente inspirada ora pelo direito constitu cional da Argentina, ora 
pela Constituiçã,n dos Estados Unidos . 

Não é, pois, como parece á prim·eira vis ta, a nossa lei fu nclaJ1'1.ent:al uma 
cópia fiel e ex.acta ·do cocligo politico de 17 de Setentbro de 1787, como, t.am-
.bem, não o é. da magna lei de 5 de Setembro de 1860, pnomulgada pela co'n-
"venç[o de Sa.nta-Fé: porquanto, até existem, sem a menor-duvida, na noss11 



~ 1:38 -

·suprema lei, preceitos intei ramente desconhecidos na 1-etra e na syst~mati
zação das duas carta,s poÜticas, •que nos antecederam. 

I sso, porém, não quer dizer que o constitucionalismo das duas grandes 
Republicas, collaterando os t extos dos dous aHudidos padrões, resultante da 
evolução e da doutrina . dos commentadores, dos prece.dentes das legislaturas 
e da jm•1sprudencia dos trfüunaes, não t enha igualmente exercido poderosa 
inl'luencia no esp'irito do nosso coustituinte. 

Sendo esta a genese do nosso pacto fundamental, bem é de ver que não 
vem fõra cl'o proposito, especialmente ,em assurrnpto· de· alta relevancia, como 
o estado de sitio, indagar, perquirir, reconhecer e verificar qual o paradigma 
adaptado, qual a fonte i.nspiradora da letra ·e pensamento da noS.sa C'onstl-
tuição. 

Semelhante tarefa é simples e não h a difficuldade a vencer. O que se 
vê, por exe·mplo, a r esQJflito do a rt. 6° da nossa magna lei, nota.se, do mesmo 
modo, no tocante aos n. 21 do art. 34., n. 15 do a rt. 48 e art. 80 d'a mesma . 
São trasladas completos dos· arts . 6º, do n . 23 do art. 67, do n. 19 do a rt . 86 
e do art. 23 d:a Constituição argentina . 

As expressões· em qu1.Zq·uer parte ou wiais vontos empregadas pela Con-
stituição, não comportam a restricção que se pretende ou quer estabelecer, 
pondo fóra d·o sitio todo territorio ·nacional e limitando-o mesmo quando hou-
ver pezigo a toda a Naç::io, a cleterminadas circumscri·pções. 

O adverbio mais, contiflo no art. 3·1, n. 21, da nossa Constituição, não 
pôde deixa r de alcançar o tod.o, isto é, quanto diga respeito aos componen-
.tes physicos de um ten•itoria, ás diversas r egiões que O· constituem. 

· Ora, ninguem melhor que o constitucion alista a rg·entino Prefecto Araya 
interpretou a expressão ·varios puntos, que corresponde, entre · nós, á phrase 
mais pontos, n.essas pal:owrfl,S da sua obra "Comenta rio a la Constitutión de 
la R-epll!blica Argentina" v. 2, edi1;ão de 1911, pag. 171: 

Que1·iendo dinriinuir los efectos dolorosos de la situación de es-
tado de sitio, oonstituyentes de 1853 facultaron al Congresso para 
o!rcwmscribilo á deterrninados puntos del t erritorio de la Nación, su-
powiendo q-ue no siem.pre habria urgencia en extenderlo á todo pais. 

Comprehende-se, pois, que, sendo o estado de sitio, em nossü regímen , 
tnspirado por textos da Co11stituição Argent ina , é de grande alcance interpre-
tar o nosso systema sobre o assumpto com o subsidio dos commentadores 
argentinos, entre os quaes avulta o que acilma citei, conhecedor emerito das 
Constituições, já revogada, de 1853, e da vigente de 186 0. 

Nestas condições. é fóra de duvida que, a~recianclo Araya a expressã'o 
varios puntos, ni'i.o exclue a possibiHclade .d·e se decretar o sitio a todo terri-
forlo n acional. porque sul:m'j.ette o seu criterio interpretativo ã phrase comple-

"tiva s1ipponào que nem sernv1·e haveria urgencia em estendel-o (o sito) a: 
todo o ·pa·iz . 
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Ora., dizer nem sempre nfüo significa impossibilidade absoluta da medida. 
legal do sitio a todo o territorio nacional, tal a situação em que este se achar, 
a !i'UCcessão de factos graves e perturbadores da vida jurídica, da ordem e 
da soberania. 

E', por isso, que não considerei, nesta parte, absurda a propos1çao da 
Cama.ra dos Deputados e que, nesta ·casa, fôra brilhantemente discutida. 

Mas, como disse, a principio1 o Governo, abandonando a generalização do 
sitio, acceltou o substitutivo do eminente Senador pela Bahi·a e eu não posso 
ser mais realista que o P.oder Executivo e deixo sobre seus hmnbros., pelos 
motivos expostos, a responsabilidade do meu voto, a1Jprovando a emenda do 
Senad.or Ruy Barbosa. 

Sala <las sessões, 10 de Novembro de 1917. - Lopes Gonçalve~. 

O Sr. Miguel de Ca1·valho: - Sr. Presidente, comprehendo' que hora 
fugit. Portrunto, em muito poucas palavras, direi ã V. Ex. e ao Senado 
o meu modo de proceder nesta emergencia .dif'ficil para a Nação. 

Deixo de parte . os casos de divergencias constitucionaes, que .. jã foram 
sufficientemente esclarecidos, tanto quanto para dar a cada um de nós uma 
noção ·exacta do que parece ser o bc;>m caminho. 

Ponderarei apenas a V. Ex. que não se trata de uma proposição oom 
origem no seio do Senado; mas de uma pro::,idencia vinda da outra Camara, 
onde foi suffragada por unanimidade de votos. 

Segundo li e segundo ouvii nesta Casa, o leader não já da maioria, mas 
da unanimidade dos representantes da Nação naquella Casa do Congresso, 
affirmou que o Sr. Presidente da Republica desejava, julgava necessario, 
para bem se des~m'Penhar dos arduos deveres deste momento, que fosse dado 
o estado de sitio na conformidade da proposição. 

Não sei, pois. se o que deve prevalecer ainda hoj.e é ' o que, em nome de 
S. Ex. foi dito, ainda ha tres dias, ou se devamos acceitar a formula con-
cretizada na emenda do nobre Senador pela Bahia. 

Não sou cudoso em assumptos políticos, porque, como S. Ex., procuro 
viver no meu lar e dar contas tambem, como me é possível, d!os meus deveres 
de Senador. 

Mas, sinto no emaranhado das opiniões, na multiplicidade de pareceres, 
nas meias palavras que ouço aqui e alli, que não ha ainda uma situação de-
finida e clara, na altura das responsabilidades do Senado. 

o SR. MENDES DE ALMEIDA: - o Sr. Presidente da Republica declarou 
âs Comniissões reunidas seu modo de pensar. 

O SR. MIGUEL DE C:ARVALHO: - Ora, gi·aças a Deus, que a lguem dessas 
commissões reunidaS' falla ao Senado. 

Perdôe-rrne V. Ex., cuja amizade cultivo, mas acho-me nesta situação: 
desempenho tambem aqui no Senado o pa.pE\l que me cabe em instituição 
muito differente, que é' o de· amparar e abrigar os en,geitados. 
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O parecer da Comimissão não foi susten tado, a sua ccmclusão fai abando-
nad·a, e nós Senadores, que temos sempre por guia. o que dizem os relatores, 
estamos neste momento entr egues á propria inspiração 

O SR. L oPms GONÇALVES: - Mas as Commissões sustentarMn as em81ndas 
do Relator. 

o SR . MIGUEL DE CARVALHO: - V. Ex.' então, es.tâ a utorizado a diz;er 
que o Sr. Presidente da Republica . . . '° SR. LOPES GONÇALVES: - Não; não estou. 

O SR. MIGUEL DE CARVALHO: - . .. se contenta hoje com a declaração do 
estado de sitio como está formulado na emenda ... 

O SR. LoPES GoNÇALVEs: - Não estou a utorizado, mas o · nobre Senado,r 
por Matto Grosso o decla rou. 

O .SR. MmUEL DE CARVALHO: - .. . e não mais como a unanimlidade da 
Çama.ra, que tambem por inspiração de. S. Ex . votou e mandou ao Senado 
a proposição em debate? 

O SR. · A. AZEREDO: - O Sr. PreSlidente da Republica, posso assegurar 
a V. Ex., não foi ouvido em relação á proposição da Camara. 

O SR. MrnuEL DE CARVALHO: - Mas entretanto o leader, fal:lando em nome 
de S. Ex., declarou, e consita. dos anna1?..~, que S. Ex. desejava isso . E eu, 
ha pouco, em aparte, disse que se me afigurava ser esta a situação em que 
nos encontra.mos; la journée des 1lupes, ora para aqui, ora para alli. O nobre 
Senador pela Bahia, com a sua longa pratica de po!itica e conhecimento dos 
homens, chegou a externar .o receio de uma cilada. 

O SR. RuY BARBOSA: - .- V. Ex . . entendeu mal. Cila da em relação a mim. 
O SR. Mwum. DE CARVAI.Ho: - Sim Senhor, em relação á pessoa de V. Ex. 
O SR. RuY BARBOSA: - P·erdôe-me V. Ex. Essa expressão não era mi-

nha; foi aqui empregada Relo nobre Senador pelo Rio Grande do Sul, o qual 
disse que seria uma ci·lad!j-, se eu, suppondo ter formulado uma emenda a.O 
projecto da.s Oomrnissões, tjvesse da.do á proposição da Camara dos Deputados 
o mesmo que ne.ste projectp se propõe. Eu é que teria cahião em uma cilada, 
ainda mesmo que ninguem a tivesse arma.do . Era uma cilada armada a mim 
pr<oprio, pela minha imbecilidade. (Riso). 

O SR. MIGUEL DE CARVALHO : - Sr. Presidente, sinto profundamente, e o 
digo com sinceridade, não pod!er a.cceita.r a solução aipresentada; na emenda. 
do honrado Senador pela Bahia. 

No fim, como dizem os portugueze.s, vem dar as mesmas voltas. 
Se o leader da maioria da c.a.mara' dos Deputados, em nome do Sr. Pre-

sddente da Republica., significou que este necessitava. do estado de sitio ge-
neralizado; se nesta fórrn<i- foi . vota.do na Caimara dos Deputados, é bem de 
ver que, ou houve mudança de opinião ou que essa succéssão do s:itio se vai 
dar de fórma a que dentro de muito poucos dlias toda a Republica esteja em 
estado de sitio - ou cu não sei mais o que é logica. 

Não tenho responsabilidades que me levem a apurar esse caso de a lta 
política nacional. Apenas sei o que se diz da tribuna e muito teliz sou, o 
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que não acontece hoje, porque não e·ntemlo o que os aunünares do direito 
constitucional, aquelles que honram e dignificam a tribuna do Senado, ex-
plicam e trata.m de :esclarecer . .. Não foi porque o rwbre Senador pela Bahia não procurasse ser al.aro, 
não foi porque não ouvisse eu referenc.ias sobre o caso constituc:i0nal, da 
mesma fól'lna pura e crysta·lina, ao nobre Senador pelo Espir'~to Santo. Não. 
Já estou muito velho para aspirar que se dê commigo o phenomeno que a 
historia diz ter se dado com o Padre Antonio Vieira. Já não e-reio na poosi-
bilidad~ de um estalo na cabeça que me dê a intelligencia, o cr<lterio para 
apurar os casos com a elevação, a illustração daqueJ.le que tanto honrou a 
PatFia portugueza. 

De modo que, reduzido á mediocridade ele que tenho consciencia, (não 
avoiados) não pude absolutamente f!icar com. a convicção de que mesmo nes-
te m.omeinto, nós, membros ·do Senado, possamos transferir ao Sr. Presidenté 
da Republica uma attribulção que é exclusivamente nossa. Nós d.eclaramos 
um estado de sitio que não é estado de sitio, porque no mesmo acto em que 
fazemos semelhante declaração, não indicamos os pontos do territorio da Re-
publica. que pert'!erão as garantias constitu6onaes. Is:to é o que vai ser feito 
pelo Pode•r Executivo ad libitum proprio, confol"me elle ·entender, e isto é 
uma attriibuição nossa que em bem da propria Republica não podemos trans-
mittir a ninguem. 

Desde que o Sr. Pr·esidente da Republica não procurou o Congresso, di-
zendo-lhe qua.es os pontos do territorio, 3, 5, 10 ou 15 que precisavam deste 
remedia, nós, membros do· Congresso Nacional, não ·lhe podemos d:a.r, trans-
ferir-lhe, esta prerogativa nossa, uma d:as ma.is importantes que nos são 
conferidas '.Pela Constituição, porque se reporta. aos direitos de toda. a esvecie 
de que g-ozrum, no paiz, os nacionaes e os extrangeiros. E' uma delegação que 
eu não me julgo co·m o direito de fazer. P.enso, e VV. EEx. me perdôem o 
seu tem]llo, perdido não por culpa de VV. EEx., mas por defe'ito natural 
meu - penso que no momento em que fizesse isto, tinha renunciado ipso facto 
o meu mandato. Uma ·ceusa é c~onclusão da. outra . 

o SR. RIJY BARBOSA: - Não comprehendo. 
O SR. Emco CoEJLHo: - Pois é bem claro. 
O SR. Mrnumr. DEJ C'ARVALHo: - Sr. Presidente, achamo-nos neste dilemma: 

ou a ·emenda. do nobre Senador pela Balüa, ou a proposição da Camara dos 
Deputados. 

O SR. VrcTORIN•O MoN'l'EIRo: - Se é uma suggestão para que renunciemos 
os mandatos ... 

O Sn. MIGUEr, DE CARVALHO: - Eu nãe faço sugg-estões a ninguem. Cos-
tumo, quando as~umo posições, fazer como V. Ex. faz, assumir a respon-
sabilidade POl" inteiro . 

Tenho-o, como meu .exemplo e, como V. Ex., a muitos outros. 
O SR. RuY BARBOSA: - Não ser.ia a pr1meira vez que renunciaria ' o meu 

mandato . Já o renunciei, tendo diante de mim uma longa série de armas de 
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Senador; r·enunclei . sosinho, quando outros compa·nheiros meus :estav;am nas. 
mesmas condições . 

O SR. MIGUEL DE CARVALHO: - No dilemma entre~ infüoação· do nobre Se-
na dor e a proposição da Gamara dos Deputados, tendo fatalmente de escolhl!ll.', 
prefiro a da Carn.ara à,os Deputados, e estou' assim oom a maioria, a unani-
midade de u ma das Casa s do Congresso e com a opinião do Sr. PresidGnt~ 
da Repul>lica manifestada a inda ha tres dias, nesse sentido . 

Tendo toma do a.qui, na tribuna, esponta nea:m•ente, o compromisso de se~· 

solidario com S. Ex . em tudo quanto dissesse res peito a nova com:prehensãLl 
da política internacional, faltaria a esse compromisso se hoje, sabedor do qu~ 
deseja S. Ex., me afastasse para seguir, embora com m uita honra, o illus·7 

tre Sena dor pela Bahia . 
Deixo, portanto, esclarecido o meu voto. Não posso acompanhar o iHustre 

Sena dor pela Bahia, porque jul1go que o Senado não póde entregar ao Poder 
Execu t:ivo esta prerogativa que lhe é peculiar. 

o SR. RUY BARBOSA: - Não é tal. 
o SR. MIGUEL DE CARVALHO : - V. Ex . ex,p!icoi;i que o Poder Executivo 

ta mbem póde decretar o estado de sitio . 
O SR. RuY BARBOSA: - Exactamente quando o CongTesso não está 

reunido. 
O SR . 11íIGUEL DE CARVALHO: - O Senado sabe que, parecendo ser a iues,-

;ma cousa, tra ta-s e no entanto de dous casos cliff.erentes.. Num é a decre-
tação pele Congresso; no op.tro é a decretação pelo Poder E ·xecutlvo. 

Agora o Congresso estl,i r.eunido. Se o Congresso es tá r eunido, a con1[t)e-
tencia é delle . 

Não quero que S. Ex. se f atigu e esforçando-se por m.etter dentro da 
minha cabeça aquillo que a minha intel!igencia exigua não apanhou até 
agora . 

Chegarei ainãa a este \'Xtremo: á emendá nestas condições, em que abdi-
camos a.ttribuições privativfUTJ,ente nossas, se é1 caso de salvação nacional, pre-
firo que se suspenda a CO\'lStituição e que se vote a dictadura . (Muito bem : 
nm·l to bC'/11'.) 

O Sr. Mendes de Ah:\leida: - Sr. Presidente, as Commissões reunidas, 
foram accusadas de não terem qu em. por ellas fan a sse neste recinto e, en· 
tão, cabe-me 'O dever de e~·Plicar o que houve, em poucas. palavras, para co-
nhecimento do Senado quanto á sua attitude e motivos de proceder . 

.Até o projecto vir da Çamara dos Deputados para o Senado, o Sr. Presi· 
dente da Republica nãJO teye confabulações direct as em relação aos tennos do 
mesmo projecto. 

Chegando ao Senado, foram reunidas ás Commissões, e quando estavam os 
deliberando, de.pois de ter eu, m aniJfestado o m eu voto contra o· estado de 
:Sitio ... 

o SR. RAYMUNDO DE MIRANDA: - Apoiado. 
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O SR. +v.fJ;JNDES DE ALMEIDA: ·- . . . salvo si elle fosse recla ma do ou exi.gid() 
pelo Governo Federal , com os m otivos justificativos da medida indicada, ti-
vemos de s u spender o m esmo estudo, porqu e á minha e á consid.eração dos 
nossos collegas fo·i presente um\t informação, pela qual houve necessidade ,de 
interromper o deba te por algum tempo para ouvir a opinião q u e poderia rrui.~ 

nifestar o Poder Executivo a respeito. 

Voltando de Palaicio a lguns dos nossos collegas e o nosso eminente Pre-
sidente, tivemos conhecimento do modo pelo qual se tinha rn.anifes>ta.dG 
S. Ex., o Sr. Presidente da R epublica, que desejava, porém, çmvir as Comn;ijs-
sões do Seriado sobre o ass,umpto, juntamente com outras p essoas de .cqn<1i-
deração para S . Ex. , inclusive os Relatores das Commissões da Camara g.qs . 
Deputados e os Presidentes das duas Casas do Congresso. 

A' noite, reunidos em Palacio, e, apresentada a · declavação do Sr. Presi-
dente da Republica dos motivos da. convocaoão ... 

O SR. MIGUEL DE CARVALHO: - Pessoas de consideração. Eu já .me• collo-
quei no meu logar . 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: - Eram as Commis:sões reunidas, os Presi-
dentes das duas Casas do Congresso, o "leader" . da Camara dos Deputad_o,s. 

Faço apenas uma explicação, sem outro elemento que o historico. 
Manifestada por ·S. Ex. a vontade de ouvir os pvesentes a respeito, cou-

be-me, depois das ·observações do Sr. V.ice"Presidente da ' Republica, a decla -
ração de que as Commissões estavam de per'1'eito . accôrdo, h avendo apena/li 
um voto divergente, que era o meu, contra o estado de sitio, porque S. E.x .. 
o Sr. Presidente da Republica t inha declarado em ·reunião anterior dispensar, 
prescindir dessa medida e m relação aos serviços do estado de guerra: Então, 
o Sr. Presidente da Republica disse que "realmente era esse o ·se~ modo de 
pensar ; mas, depois, considerando não sómente na necessidade da ·app.Jicação 
de medidas especiaes como as que c onstam do projecto; mas, ainda, ·por ou-
tros motivos que nos deti a conhecer, para vantagem ou desvantagem ! •da 
a.pplicação das mesmas medidas, entendia qu e, desde q·ue a Camara o tinha • votade, era de opjnião que o Senado t a mbem concedesse o estado de sitio ['.. 

Deli>ber.ou-se então que as Comm.issões apresentassem parecer de modo 
a <:on~iderar devida mente o voto da Camara dos Deputados. 

UM SR. SENADOR: - E ' uma cousa intima. 
O SR. MmNDES Dlil ALMElIDA: - E' uma cou sa intima; mas é mui necessa-

rio dizer-se para mostrar que não houve simplesmente creação, ou feitura da,; 
Commissões do Sena do. 

O SR. BUENO DE PANA : - N a solução de problemas como esses não h1t 
melindres . 1 , f 

O SR. MlllNDES DE ALMElIDA: - Perfeitamente. Ficou accordado que o Re-
lator das Commissões reunidas, Sr. Alencar Guima rães, o Sr. Presidente da. 
Commissão de Justiça do Senado e o Relator da da Camara autor do proje-
cto estudassem o modo melhor de ser lavrado um parecer sobre o assumpto, 
porquanto o Presidente da Repub1ica entendi!!t que era n ecessaria a medldll.. 
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As Commissões del!beraram acceitar o projecto tal qual foi então elabo-
l'ado pelo honrado Senador pelo Paraná. 

Hontem, depois da oração do .Sr. Senador pela 'Bahia, sendo julgadas ,pon-
df•raveis muitas razões apresentadas por S. Ex. e que mereceram o applau-
~· de muitos Senadores .. . 

o .SR. MIGUEL DEl CARVALHO: - De todo o Senado. 
O SR. 'MmNDEls Dm .ALMElIDA: - ... s~mdo que outras de todo o Senado, 

•principaqmente a;quellas q.ne deu sob o JJOnto de vista patriotico em que se 
"OOllocou o me5mo Se'nltdor o Sr. Presidente da Republica teve occasião de 
<ver os 'temos da E!menda apresentada pelo honrado Senador pela Bahia, e 
sl'lus ·amigos soube'ra;m que essa emenda interpretava Ihai·s ou menos o dese-
jo de S. Ex., como já bE!m o declarou'<> eminente Senador por Matto Grosso. 

'·Então, a:s Comm'issões reunidas ·não tornaram a se manifestar, desde que 
tinha.m o conhecimento da fórmula pela qual o nobre Senador de accôrdo com 
mittitos Sena.dares, devia interpretar o caso que o digno Relator entregou ao 
arbítrio do Senado. 

Eis por que não é um engeitado o parecer, como o declarou o Sr. Se-
·natlor pelo Rio de Janei'r'o. Não quern que se diga que não houve quem to-
masse a defesa do pareceT das Commissõ'es reunidas. Não era isso necessario. 

0 SR. ALFREDO Er;Lrs: - ·o principal é saber si o Sr. Presidente da Repu-
blica concorda ·oom ·a emenda. 

O SR. MEJNDES DE ALMErrDA: - Desejava apenas mostra r que as Commis· 
• 1 

sões reunidas teem quem f a n e por ellas, embora narrando, apenas, fact os. 
(Muilto bem.) 

O .Sr, Paulo •de F1>ont.in: - Ve:nho submetter 11.0 .Senado um a;rti-g:o .addi· 
tio/O ·á eroendà SU;bstitutiM(L ·.O.o honrado Senador pela Bahia ou á pr0posicão 
·!la. Çamara, segundo for appr-ov.aÇl.a esta ou aquella. 

·Esta ~menaa manda •ma'l'lter em vigor os arti'gas 19 e -20 da 1Con'S·tit·u1ção, 
qúe tratam das immunida\ftes parlamentares. '(Muito ' bem; muito bem:) 

'! 

E' an.mm.Cia:da a •discu11são do art. 17. 
Vem á Mesa a seguinte 

EMElNDA 

Artigo a<ldi ti vo: 
1São mantidas em vigqr durante o estado de sitio as disposições dO$ ar• 

t!gos 19 e 20 Çla Constituiç;ão. 
Rio, ·10 de Novembro de 1917. - Paulo de Frontin. 

O Sr, Presidente: - A emenda de V . Ex. sõ poderia ser apresentada 
qillando .se estav.a discutindo o art. 1•. A materia já está encerrada. 
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O St'. Paulo de Frontin: - J:\fa,S .nã.o está ain!!l,a tel11;lil;iinada .a JliscW)sâ-0 
da , proposiçã,o; y. Ex. av.nµnciol,l o encerra+nento d:;t. dis~us!l.ã.0 do art. ili!.. 
E' por iss·o que julgo ter ~bimanto a .l)'Lin,b.a ewen.da.. 

Voto contra o esta{jp de s.itio; si, p,orém1 , fõr elle cli>;nce!Ado, .a .;ininl)a. 
. erµenda ficará sendo additiv,a a elle. 

(!) SR. !PRESU>ENIJ'E: - iBem <V<ê V. Ex. qlfe ai sua ·emenda, ;depende àa ap-
1Jll'Ovação de uma outr.a. Só depois -da approvaçãio € que poderá ser aipr e-
"eerrtada. 

Encerrada a "disoussão. 
E' aipprovada a ·seguinte 

<lllMENDA 

1Substitua-se a emenda âa Comm.issão a0 art. 1° da pr0posi'Ção, pela 
.fleguinte: 

A.rt. 1.° Fi-ca o Governo wutorizad.o a, desde já, e até 31 d e Dezembro, 
.declarar, successivamente, em estado de .sitio, para fins constitucionaes, .as 
partes do territorio da União, onde o exigirem as necessidades e os deveres 
-da situação, em que se acha 'O paiz, pela guerra que lhe impP;z. <i, Allema nha. 

O $r. Miguel de Carvalho (pela ordem): - Requeiro verid'icaÇão ide 
·votação. 

O Sr. Presi(ifente: - Os Srs . SenadoPes que rejeitam ti. emenda .snbstitu-
tiva do Senador Ruy Ba rbosa, queira m levan.tal""se. ·(,Pausa .. ) \Vo~m 'Ci:.on-
tra. a penas l!O Srs. -Sena dores . 

A emenda foi approva da. 
Vem á mesa, e são lidas, as seguinte s declarações: 
Decla ro que votei contra a emenda do honrado Senador da Bahia por 

·ser inconstituciona l. 
O art. 80 da C'oRstituição da JR.ep,i,rbUca ,exige IC!lUe no ;door etar o 1estado de 

"titio se m encilOne m as locaJ.i:daães e os Ji.mites de .tempo; 
Ora, a emencla autoriza a o Pocler Ex-ecu t ivo .q 011am1o ·ent-ender «ileoretar o 

·estado de s itio, porém ,não menciona as locafüdades nais quaes se suspe;n.derão 
·as garantias constituida.s: 

Logo a a utorização vaga •para ã ecvetar o estado de siti0 tnª'1J,sgr~cle a. re-
·gra constitu-Oiona:l , e por consegui.nte o ooto ~egislativo ·sera inslfbsist~,nte. 

Sala das ,sessões, 10 ·de ·•Novembro ,.<iJ.e '119H. - Erico dJ.oelho. 

Votei peJ.a .declaração do esta d.o de sitio, apezar de adversario da medida , 
pelas decla r ações forma es do Sr. P residente da R epublica , pessoalmente fei-
tas aos membros ·do Congresso, pertencentes ás Commissões de Constituição, 
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D1plomacia, Justiça e Legislação de ambas as Casas do mesmo Congresso, 
na affirmação que fez da necessidade para o Governo Federal das m edidas 
extraordinarias do es·tado de sitio, para que não fossem frustradas, por ele-
mentos .internos, as medidas que tomasse para a defesa nacional e para a 
segurança publica; razão pela qua l não a tinha pedido ao Congresso, mas,. 
desd~ que a votára a Camara dos Deputados, elle entendera que não a poderia 
mai13 dispensar,. antes af'firmava a sua necessidade, imperiosa e justi.ficavel, 
modificando a sua anterior opinião manifestada por occasião da conferencia 
tida com aqnelles representa ntes, quando foram convocados para deliberar a 
r espeito da dec~aração do estado de guerra . Assim, e sómente por isso desde 
que foi fixado o tempo, e con;fiado na lealda de do Sr. Presidente da R epu-
blica, de sô usar de medida para garantir a defesa nacional e a segurança. 
publica, convicto de que elementos de política violenta e vingativa não po-
derão obter seus lamentaveis fins - votei a mefüda na Commissão e no 
plenario. 

Sala ~sessões do Senado Federal, 10 de Novembro de 1917. - F. M en-
des de Almeida. 

Declaro que votei contra a decdaração do estado de sitio. - Paiilo de 
li'rcmtin. 

Declaro que votei contra a emenda substitutiva do Sr. Senador Ruy• Bar- 1 

bosa, por manter o projecto da Camara. 
Sala •das sessões, 10 de Novembro de 1917, - João Luiz Alves. 

Declaro que votei contra a emenda do Sr. Sen ador Ruy Barbosa ao art. 1ó : 
1°, porque a reputo inconstitucional , entendendo que o Congresso Nac!o-

ual pôde decretar o .estac1o de sitio , mas não pôde demittir de si essa attribui-
ção para delega i -a . ao Governo, que só a pôde exercer na ausencia do Con-
gresso; e, sendo inconstitucional, essa autorização serâ insubsistente e o 
Governo ficará desarmado para a defesa nacional; 

2°, porque .a reputo inconveniente aos interesses dessa defesa.. Si o sitio 
é uma ·medida P.reventiva., de que o Governo carece de ficar armado para im-
pedir efficientemente a acção do inimigo da Patria, é obvio que carece de 
poder utilizar-se della. em todo o territ,)rio do paiz, por isso que em todo clle 
a acção desse inimigo se pôde fazer sE>ittir . 

.Sala das sessões, 10 de Novembro de 1917. - Alcindo G-1tanaba1·a. 



CA MARA DOS DEPUTADOS 

Devolvido o projecto á Camara com as emendas apresentadas no Senado 
as Commissões de Constituição e Diplomacia, pelo seu relator Sr:· Atranio 
de Meno · Franco, e com restricção de varios de seus membros' na sessão de 
13 de Novembro aceitaram e quanto á emenda rela tiva. ao estado de sitio 
-disseram: 

"A emenda n. 1 que modificou o projecto da Camara na J?art~. relativa 
ao sitio, as Commissões a aceitam, ainda que divergindo, quanto ao ponto de 
vista doutrinario do contei.ido da mesma . As Commissões pensam que a 
.attribuição de d~c.retar o sitio é "privativa" de cada um dos poderes vo-
liticos - o Legislativo e .o Executivo - conforme o tempo' em ~ue se tenha 
de adoptar a medi<la: se durante as sessões do Congresso, si roo~.o .dclla!J. , 1 , 

Nunca porém, poderá tal faculda de ser exercicln, "cumula.tivamente" pelos 
·dous ;efericlos poderes - um pela decretaçã~ dellai outro pela determinação 
dos pontos do territorio nacional a que deva ser' applicada. 1 

' . 

"Isto importa em delegação de funcções privativas de um poder .a outro. 
·o que não se coaduna com. a lettra e o espírito da Constituição". 

Y,oto em separado do Sr. Gonçalves Mala. 

O art. 11 do projccto n. 330, da Camar!)., sobre o estadc de sitio e outra8, 

medidas, era assim concebido: 

Art. 11. E' declarado o estadG de sitio em todo o territorio nacional, at~ 
'31 de Dezembro do corrente anno podendo o Presidente da Republica sue-
·pendel-o temporariamente, por occasião das eleiçõt!s federaes· e e.stadoae!>. 

Haviamos combatido com ardor a medida do sitio, quando ella i-rrompell. 
ae sorpreza na Conun!ssão, e combatemol-a no plenario. Eramos e somoto 
!rreductivelmente contra os estados de sitio. N'a hypothese prEl13ente, achtt -
·vamol-o inutil e perigoso. 

O proprio presidente, a qucrn ttompetla pE>dil-.o , nem a o menm; se retera · 
7' elle, na mensagem em .que solicita as medidas de. represa!l!a _contra os al--



- 148 --'-

lr:-mães. E todas as lições da experiencia nos aconselhavam combatel-v, por-· 
que essa medida sinistra, invocada sempre em nome dos altos interesses da 
nação, uma vez concedida, logo se transforma em instrumento d<, coacçã~ 

contra o povo, maximé em épocas eleitoraes. 

Sentimos então que a fraqueza da nossa voz e do nosso combate n ãL 
resistiria á corrente quàsi unanime do Parlam~mto, cedendo a Injuncções· 
que se diziam officiaes. O estado de sitio "para todo o territorio nacional" 
ia ser infelizmente um facto, principalmente depois que se disse que o. 
Governo, até então aesinteressado da medida, mudára de opinião e jul-
gava-o nece'ssario. 

Não podendo impedir o voto da Camara, procurámos diminuir-lhe D. 

violencia e offerecemos as seguintes emendas, publicadas no "Diario elo, 
Congresso" de 7 de Novembro; 

"Onde convier : 

Em vez de - Fica declwadt. .., estado de sitio - diga-se.: Fica o ú o· 
ver no autorizado a declarar o estado de sitio. 

Sala das sessões, !> de Novembro de 1917. - Gonçalves .llfaia .. 

. 1'Ónde convier:, 

JJigá.-se: O estado de sitio será nos pontos em que o Gove.rno acha~· 
cfinvefflefüei'. 

Sa!á' d'as sessões, 6 de Novembro de 1917. - Gonçalves 1lla·ia. 

"Onde convier: 

A decretação serâ por 30 dias, podendo ser prorogado. 

Sala das sessões, 6 de Novembro de 1917. - Gonçalves Maia. 

A Camara dos jDe)P~tfl,dos rejeitou-as unanimemente. 

Neri'I! se nos poderia accusar de contradictorio, negando o sitio e a pre-
sentwtido' essas emendas . Não podendo ev:ital-o, procu·ravamos suavisal -1>, 
tornaRdo-o mais h'i:l'mana e menos i!legal. 

ó grande :R:uy, ·Cuja palavra oracular se fez ouvir, no Senado,, dous ott 
tres diaEÍ' áepois tanibem r1ão queria o sitio; era tambem, e é contra elle; 
jurára a si mesmo não mais concedei-o ; não teria, porém, duvida em votal -i; 
agorai corntanto que· "elle fosse nos termos contitucionaes"' e .p ,.tra, 
pontos determinados do· P~fiZ, dnde o Governo o considerasse imprescindive... 
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Eis as suas palavras: 
"Ha porêrrr, senhm'es, ainda outras di'f'ficuldades. A proposi-

ção declara o est-ado· de si~io em todo o territorio nacional. 'l'emo .. 
nõs o direito de conceder· ao Governo n estad:o· de sitio sob;re a tu 
talidade do territorio braslleiro? Não, Srs. Senadores. 

Esse direito não lh'o dão os termos da Constituição Brasi1e1r~. 
A Constituição Brasileira suppõe o estado de sitio sempre lilnita.au 
a um ou mais pontos do territorio nacinnal. E' o qu,e se diz, 1ir1-
meiro, no art. 34. onde se lê: 

"Compete P·ri·vativ,amente ao Congresso Naciona,1 declarar eih 
estadG de sitio um ou mais pontos do terrLtoFio nacro.na,l ~. 

E' o que depois se declara no art. Sº: "Poder-se-ha declatal· 
em estado de sitio qualquer pa,JJte do territoria da Uniãe, susy,en-
dendo-se alli as garantias constitucionaes por tempe, detel!l'Ilin~.do". 

São duas disposições contestes; na :i;~imeira se diz: "decretar o 
esta do de sitio em um ou mais pontos do territorio nacional"; na 
segur:d:1. se diz: "poder-se;-ha declarar em estado de sitiu qualquer. 
parte do territorio nacional". 

Em um texto se declara o estado .~e sitio em um ou mais pontos. 
do ter.r:itorio nacional, no outro se declara o estado de sitio em qual-
quer parte do territorio nacional. 

MUito sábia, muito previdentemente não aidmitto a Constitui-
ção que a vastidão immensa do t erri.torio brasileiro pudesse um 
dia ser abrangida ·por um acto da. <:::ongressn· Nacional em uma dis· 
posição de estado de sitio. 

Para, que o estado de siüo sej&. legitimo, ê necessario que tenha'. 
un1 tenitorio. . . um territerio dentro do qual se estab'ele'ça, um 
territorio limitado um territoric.. declaradt· lif. le; qut; outcrgot: ao 
Governo o estado de sitio". 

E , mais ainda: 

"Eis, Sr. Presidente, a razão porque a neguei pot duas vezes 
ao Gove~·no do Marechal Hermes, Governo militar, Governo de largo 
arbitrio Governo do qual eu estava separado por um abysmo de 
opposição, insuperaver. 

Não obstante, Sr. Presidente, neste momento, taes são os in-
teresse!! empenhados na manutenção ãa orcTem legal entre nós, taes 
são os interesses não sõ nacionaes como internacionaes envolvidos 
no bom exito da posição assumida pelo Governo brasileiro. que eu 
não vacillaria em conced·ei". retratando-me do meu voto, faltando 
solemnemente a elle, o estado de sitio agora solicitado, se esse es-
tado de sitio nos fosse pedido abertamente, como devia ser pelo 
Governo da Republica; e se a sua formula não. vie.sse eivada de in-
constitucionalidade que me não permittern aceital-a". 
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Essa attitude seria já um amparo consolador 1,"'ra a nossa attitude. 
O facto é que aquellas tres emendas rejeitadas unanimemente pela Ca-

mara, na sessão de 6, voltam a ella e quasi nos mesmos termos, apenas re-
õuzldas a um só artigo, o art . 1° do proJecto do Senado .. 

Essa simples coincidencia de· idéai. nos ensoberbece ao vermos a.inda 
que o autor da emenda é o gra.nde Sr. Ruy. 

Eis a emenda do· Senatll>, 

"Art. lº. Fica o Governo "autorizado" a, desde já e até 31 de 
Dezembro'', · declarar successivamente e1n estado de sitio, para o~ 

fins constitu cionaes, "as partes do territorio da União, onde o,; ex1 
girem as necel"sldades e deveres da situação em que se acha o pai:.. 
pela guerra que lhe impoz a Allemanha". 

Nada nos poderia impefü.r de votar por essas emendas, tanto mais quan' 
to nella se incluem as emendas, ou o pensamento das tres emendas por. 
nós apresentadas e rejeitadas unanimemente pela Camara. Com effeito, no 
art. 1° do projecto do Senado se comprehendem: "autorização ao. Execu 
tivo'', da primeira iJmenda, a "limitação de tempo'', da segunda emenda, ., 
a "limitação do estado de sitio a IPOntos determinados do territorio'', <la 
terceira emenda. 

Ainda mais: a emenda qo Senado só concede o sitio em condições e~ 
trictas e dentro de um circitlo de ferro estabelecido pela lei, isto é, "par~ 

os fins constitucionaes"; que são os fins do art. 80; "prender, ou desterr'" 
para lugar não destinado a réOill de l!rim es communs e -remover para outr0:; 
pontos do territorio" . 

Entretanto, continuamos a manter o nosso voto contra o estado de 
sitie;, neg1"ndo-o a 1Jés firrnee. Aliás, esse voto já não teria grande vaion 
&ante da esmagadora unanimidade com que a Cama.ra se vai retractac do 
seu voto. 

Negamos o nosso voto ~ ernencla elo Senado, porque, nã.o obstante a~ 

limitações expressas, ou não obstante a condição legal em que é concedid"' 
o sitio, já. se annuncia, sem rebuço, que a medida vai ,,,er desvirtuada. 

Todos os jornaei; tra.nsrnittirarn ao publico as declarações da polici<> 
de que, uma vez decretado o sitio. ella fria servir-~e: delle para fechar casr,M 
commerclaes onde se suspeite o "jogo do bicho". para exte1·mina.r a rnendl-
cidade nas ruas e para perseis-uir o meretric10 . 

Eis uma loca l de uma das folhas mais bem informadas, "A. Noite". 

"Já se cagita na policia de uma série de providencias a serem 
tomadas assim que fôr · decnitado o e'stado de sitio. Nesse sentido. 
estamos i'nformados de óoa fonte, o Chefe de· Policia e· seu s dele-
gados auxiliares têm tido innumeras conferencias e concenact., me-
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d1das diversas sobre todos os assumpto:!. a!fbctoi; ãs nossa~ auiuri-
(lade!l civis. 

Entre as muitas resoluções jã assentadas ·pela pollcia., sabemo!> 
que· serã desenvolvida uma campanha de morte contra os falso!> 
mendigos e desoccupados contumazts. 

A policia terminará tambem de uma vez com o jogo do "bichoft . 
m a ndando f echar toda."l a.<> casas que ainaa funcc!onam e <'.las quaee 
não ltaja duvida sobn. os seuB antecedentes". 

E' uma .desvirtuação criminosa e desleal da medida qu.;i si!> vz.· votai· 
I?ara fins outros, politicos e constituciona.es . O estado d€ si ti~ nã;,, é votado 
P\Lra suppr!r defici encias poliolaes. E' uma medida constitucional e não 
uma medida de policia civil. 

Negamos, portanto, o nosso voto á emenda como dai-o-iamas talvez, · 
sl\ estivessemas convencidos da sinceridade na sua execu ção. Não devemos' 
concorrer com o nosso voto para uma medida que jã se annuncia publica-
mente que vai ser desvh·tuada p elas a utm;-idaões. 

DECLARAÇÃO DO SR. AH.NOJ.,,PHO AZEVEDO· 

Propondo que se declarasse o estado de sitio em todo o territorio na-
ciona l, emquanto durar o estado de g-uerra, não tive em mira dar ao Go-
verno os poderes decorre·ntes do estado de guerra contra os subditos ini~ 

migas, porque, para estes, não é a dmissivel que a nossa Constituição. além 
das que lhes outorga o direito das gentes, te,nha creado outras garantias; 
por igual n~io procurei, com aq uella excepcional · medida, a lcançar os bra-
sileiros e extran geiros amigos do Brasil , em cuja lealdade podemos tran-
quillamente confiar, porque tenho por sufficientes os escudos protector'es; 
que nos offerecern o grande patriotismo claquelles e a sincera e constante 
amizade destes. 

Mas, se·, sem o estado de sitio•. estamos, pela existencia do estado de 
guerra, convenientem ente armados de recursos Jegaes contra os nossos ini''.. 
migas, ficaremos entretanto, absolutamente desatnparados de taes recursos 
contra "os a mig os dos nossos inimigos" dentre do nosso proprio territorio, 
sejam elles n acionaes, naturallzaclos ou extrangeií:os não inimigos, porque 
a todos estes assegura a nossa Constituição o goso das mais amplas garan; 
tias, que só o estado de sitio p6de neutvalizfl.r e su spendei' . 

Deixar no territorio do paiz, um ou mais pontos, em que taes garan-
tias, sem · ~e!i'tricç;ões, vigorem, va le o mesmo que convidar os AMIGos nos 
Nossos INIJl!Wlos para o goso confortavel de um ' asylo seguro e inviolavel, 
onde, impunemente e desassombrados, poderão agir contra a segurança de 
nossa Patria, a integrida de de nosso territor io e a nossa propria e:idstencia. 

Essa possibilidade facultada pela emenda do Senado, meu patrioti~mo 

não me permitte admittir nem toler ar; contra ellà protesto com todas as 
energias de que sou capaz, em nome dos ma,js a ltos e ma is sagrados In-
teresses da N,ação Brasileil1a, que ve•jo, assim, tão gravemente compro-
mettidos. 
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A capciosa emenda faz, de uma fórma. i>ncc:ncebivel, a maiis inadmissível 
das delegações de attribuições privativas do Congresso . Nacional; e, 

sendo, como a declarou seu illustre a ut0r, uma synthese de seu discurso 
de combate á declaração do estado de sitio nos term~s propostos pela Ca-
mara; 

·contendo, como de facto c«mtém, a explicita e propositada ref-erenc!a -
para os fins constitucionaes - como consequencia logica de um discurso, 
que affirmou não ser cabível o estado de sitio no easo actual, :i;iorque, no 
seu conceito, só a ·invasão do territorio caracteriza a aggressão extrangeira 
e não ha no momento, "commoção intestina"; 

estabelecendo, como estabelece, a ampliação successiva da medida "as 
partes do territorio onde as necessidades e os dev·ere.s da situação a exig·irem~' 

protesta, entretanto, contra a plausibilidade e até mesmo contra a eventua-
lidade de poder o estado de sitio ·estender-se a todo o territorio nacional; 

tendo essa emenda flagra:ntemente inconstitucional, além deste defeito 
irremediavel, tantas e Úo largas portas abertas ã chicana e aos mamejos de 
habilidosa advocacia, que, a pretexto ele tudo, inventa recursos de "habeas-
corpus", que desabam aos milhares sobre juízes e tribunaes federaes; 

não queria, nfto podia, não devia dar a essa perniciosa emenda o meu 
fraco apoio. 

Minha lealdade, na collaboração incompetente e quasi nulla, mas sin-
cera e devotada, na adopç:ão das p!'ovidencias indispensveis á defesa de nossa 
estremecida Patria, invencivetmente me impellia á r ejeição formal desse 
verdadeiro ·presente de gregos, que ao benemerito chefe da Nação se offe-
rece, nesta tremenda conjunt11ra, em que estão em causa os destinos e a 
propria existencia de nossa :nacionalidade. 

A hora presente, porém, 11ão é mais para dissídios doutvinarios q,ue só 
podem valer como documentaQãO das responsabilidades de cada um de nós. 
A mim me basta esta declaração, aqui francamente registra.da,. para re.salva 
da que me possa caber. 

A' h ai·mon1a de vistafl, que deve inquebrantavelmente lcreinarl, •nesrt:\6 
instante decisivo, entre todos ps podere·s publicas do meu paiz, sacrifico mi-
nl'la humilde e desautorizada opinião', convencido, como estou, de •que, em 
transes como este, ha de imperar, acima de nós. com leis ou sem le1s, a 
despeito · de tudo, a suprema . lei da salvação publica, para o triumpho de 
nossa causa, que é a da juspça e do direito. 

O benemerito Sr. Presidente da Republica saberá opportunamente, ap-
plical-a, com o elevado e sabio criterio de seu incondicional devotamen· 
to pela grande Nação, a cujos destinos preside com tanta dignidade e nobreza. 

Haja o que houver, digq-o convicto, a Nação Brasil.eira .estará, sem 
discrepancia, agora e até o fim desta crise sem par, unida e forte, dedicada 
e fiel , sem descanso e sem cansaço, ao lado do seu GoveTno, que é a en-
carnação de nossa Patria. 



- 153 -

Nestes termos, subscrevo o brilha ntíssimo parecer de illustrado e p1·0-
ficiente Relator. Ar.n,()ifipib;o. A:i:evedo, 

DECLARAÇÃO DO SR. JOSE" M.A.RU. 

Com restricções - tão sómente quanto ao estado de sitio - por manter 
o voto da Camara ao projecto da Commissão Mixta de Constituição e Jus-
tiça e Dipl01'nacia e Tratados. 

O art. 34 da Constituição Federal cemmetteu "pri'.<ativamente" ao Con-
gresso - · n. 21 - "deolarar" em estado de sitio um. ou mais pontos do 
territorio nacional, na emergencia de aggressão por forças exü·angeiras ou 
de. commoçãe interna,. e approvar ou su spender o sitio que houver sido de-
cretado pelo Poder Executivo, ou seus agentes ·r esponsaveis, "na ausencia 
do Congresso", com·mettendo ta mbem "privativamente",. a o Presidente da 
Republica, mas tão sómente, "na ausencia do Gongr.esso" - n. 15 do art. 48 
da Constituição - a medida excepcional do art. 80, isto é, o sitio, que penso. 

Quando o legislador constituinte, de modo claro e positivo, discriminou 
as attribuições dos poderes políticos da Nação, maximé enumerando as que 
11. cada um delles fica pertenéendo "privativamente" - ao Congresso Nacio-
nal as do art. 34 e ao Presidente da Republica as do art. 48 - não per -
mittio que um abrisse mão em beneficio do outro, ou que houvesse delega -
ção ele funcções, incompatível com as regras do regímen. 

Ora, o n. 21 do art. 34, dizendo pertencer "privativa mente " ao Con .. 
gresso a "declaração do estado de sitio", ".eclou terminantemente que o Pre-
sidente da Republica, funccionando o Poder Legisla tivo, decretasse o sitio e 
outra cousa não é o "declai'ar", como constitucionalmente votou a Camara, e 
o " a utoriza r", como quer a emenda do Senado. 

Que de perigos haverá na delegação de poderes de que· trata a emenda 
do s~mado ,. se é principio de direito "que todos os actos aontrarios á lei são 
nullos , e o que é nullo presume-se que nunca se fez ou que nunca existio? 

Assim pensando, mantenho, repito, o meu vot~ dado ao IJTOjecto ela 
Gamara, qua nto ao estado de sitio, porque. ao contrario da emenda do Se-
nado, é o exercício de uma das attribuições de su a "privativa" compe-
tencla. 

Em 13 de Novembro de 1917. - José Maria .. 

SESSÃO DE 13 DE NOVEMBRO· 

O Sr . P.reside'.n,te: - Estão em discussão unica as emendas do S~nado 
ao projecto n. 330 A, de 1917, estabelecehdo medidas· complementares do de-
creto legislativo. que reconheceu o estado de guerra entre o Bnasil e a Alle-
manha e decre1:a 0 estado de sitio para todo o territol'io naeional (vide pr\i)· 
jecto n. 330 B , de 1917). 
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O Sr .. Cincinato Braga: - (pela ordem) -- Sr. Presidente, pedi a: pa,.. 
lavra para communicar a V. Ex. que o meu distincto collega Sr. Prudente 
de Moraes não assignou o parecer que está sobre a mesa, porque foi obrigado 
a retirar-se da sess1í,o. da: Camara: por motivo de molestia gra ve em pessoa 
de s ua familia. 

O Sr. Luiz Domingues.: - (mo·viniento de a,ttenção) - Depois· do voto 
que acaba de ser lido do distincto Deputa do ·pela Bahia, o Sr. José Maria, 
traz-me a tribuna menos o desefo de fallar do que o dever de uma expli-
cação. E dever ' t a nto· mais imperioso quanto no proposito de conceder· a:o-
Governo todos os me'ios precisos para r epelli·r a a;ggressão extrangeira e 
conjurar a commoção intestina que soffre o paiz, sou a elle obstado pelo. 
voto do Senado .. 

E obstado porque esse voto tira toda a autoridade á principal', á prin-
cibalissima ou mais principal, como permitte dizer o classico, dessas medidas, 
q ue é o estado de sitio, reclamado pelo du'P'lo facto da agg·r essfio extran-
geira e da commoção interna. 

o SR, MAURICIO DE LACERDA: - A commoção intestina? Não apoiado. 
O Sn. Luiz DOMINGUES: - Responderei ao preclaro. collega e sabe com 

que prazer. 

A aggressão extrangeira, po1,que gente nossa, a nossa marinha mer-
cante e a nossa bandeira são agf r.edidas em lugar commum a todas as na-
ções, e, portanto, tambem nossq, pelos submarinos a llemães. E aggressão-
a mais cara das Ji.berdades entr~~ as nações que é a dos m ares, pelo tran-
camento de todo o ·commercio interna cional , onde está hoje a su a vida. E a 
comrnoção intestina, porque não podia deixa r de produzil-a a propria exis-
tencia no territorio nacional de subditos do paiz inimigo, poderosos pelo 
numero e pelo dinheiro e sobretudo temiveis pela comprehensão do dever 
pa ra com a sua ·patria, (apoiados): e ·porque de f acto todos a sentem na po-
licia de todo o nosso littoral pela tota lidade de nossa esquadra, no tranca- . 
mento do nosso porto, na guarqa das ruas ·e casas por soldados a,e armas 
embaladas, na vigilancia dos main~nciaes pela força publica .. . 

O SR. MAURICio DE LCERDA: -- Nesse caso o Astado de sitio não é contra 
os inimigos, mas contra os inimigos .dos inimigos. 

O SR. Lurz DoMINGUES: - Contra quem quer que perturbe a ordem in-
terna no m.omento em que estap10s em guerra com o extrangeiro. 

O SR. MAuarcro DE LACERDA: - Então a ordem publica só póde ser man-
tida com o estado de sitio? 

o SR. GONÇALVES MAIA: - Bara isso basta a policia. 
O SR. Lurz DOMINGUES: - r_ranto sim, responde o nobre Deputado pelo 

Estado do Rio, e tanto não, re:;;·pondo ao nobre Deputado por PernambucO", 
que o Senado, autorizando e a Camara decretando o sitio, 0 julgaram ne-
cessario. 



-- 155 -

O SR. MAURtcro .DEJ LACEáDA: - Nesta parte não apoiado. Podiam am-
bas as Camaras declarar qué havia commoção intestina e eu não a sentindo, 
dizer que não. 

O SR . <:;roNÇALVES MAIA: - Va i da r-se um esta do de sitio que n iim o 
Governo pedi o na mensagem. 

O SR. Lurz DoM'lNGUEs: - Perdão. P ela Constitui.ção o Congresso de-
clara o s.itio apeza r do ;Executivo ( ~poiail?s); o Congresr;o nega o sitio pedido 
pelo Executivo (apoial7:os); e o Cngre,sso suspende o , s-itio decla rado em 
su a ausencia pelo Executivo (apoiados). 

O SR. SouzA El SILVA: ' - Qu em decla ra os portos do territorio nacional 
onde o sitio -se torna necessario? E' a Camar a ? 

·O SR. LUIZ DoMIN6UES: - P .ela emenda do Senado, não. E' o Governo. 
o SR. MAURICIO DEJ LACERDA: - P ela Constituição é o Congresso. 
O SR. Luiz •DoMINGUEJS: - Sr. Presidente, tenho e·m casa a Constituição 

('Toso) e éJ.ella copiei as disposiçÕes concernent~s ao estado de sitio. 
V:a i ver a Camara que a competenci Í1' para decret ait' essa medida é pri-

vativa do Congrsso qua ndo reunido, e que sómente •na sua a u sencia póde 
decretai-a o Execu tivo. 

O SR. GoNÇALVES MAIA: - Não é essa a opinião de um dos 9-Utores da 
Constituição . . 

O SR. LUIZ DoMINGUEJS: - P erdão. A Constitu içã o foi escripta para 
ser comprehe·ndida J;JOr _todos, quer plantem carvalhos , que sernEfiern couves 
(risc;s ), e maidito o legisla dor que a houvesse feito como segredo só dos 
sabios . Não ha um só de seus l;l.rtigos sobr:e o sitio que não dê a s'ua à e-
claração como a ttribuição J?rivativai, ex clusiva , . do Congresso em<quax;to r e-
unido e nenhum que a dê ao Executivo senão n a a u sencia do Congresso. 

Assim, o a rt. 80 dispõe : " P oder-se-ha de·cla r a r em • est a do de " sitio " 
qualquer pa rte do territorio da União, su sp endendo-s·e ab-i as garantias con -
stitucionaes por tempo determinado qua ndo a seguranoa da R epublica o 
exigir, em caso de a ggressão -extra ngeira ou, cornmo,.ão intestina (a rt. 34, 
n. 21). 

§ ' 1°. Nã o se acha nçio r eunido o Congresso e corren do a "P a t ria im m i-
nente perigo, exer cerá essa attr~buição o Poder E xecutivo F edera i (a r t . 48, 

_n. 15). 
' ( 

~ a.quelle a rt . 34: "Compete "priva t ivamep.te " a o Con gresso N acioIJ,al. 
"N. 21. Declarar em estado de "sitio" um ou m ais pontos do terri to• 

Tio nacional, na emergencia de aiggr essão por forças extra ngeiras ou de 
cornrno..:ão biterna e a pprova r ou ·suspender o "sitio" que hou ver sido çl e-
clarado pelo Poder Executivo ou seu s a gentes responsaveis, n a ause~ci,a do 
Cbngresso" . 

E t,atando logo no artigo seguinte · de outras attribuiçõ!ls comrn-uns a 
outro poder, e entre as · quaes é desnecessario dizer que não :t'iguva a do 
sitio, assim se expressa : 
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"Art. 35. Incumbe outrosim ao Congresso, rr.as não privativamen1te": etc. 
E o art. 48 n. 15, a que se refere aquelle § 1°, do artigo 80, assim te4-

tualmente preceitua: 

"Art. 48. Compete privativamente ao Presidente da Republica: 
N. 15. Declarar, por si ou seus agentes responsaveis, o estado 

de "sitio" em qualquer ponto do territorio nacional nos casos de 
aggressão extrangeira ou grave commoção intestina (art. 6º, n . '3; 
art. 34; n. 21 e a rt. 80). 

Vê, pois, a Camara que nos casos de aggressão extrangeira ou com-
rnoção intestina, vez nenhuma a Constituição dá ao Executivo a attri!rnição 
de decla,rar o sitio que Jogo e logo expressamente ae' não reporte a o artig·o 
que dá privativa ao Congresso emquant0 reunido, de modo que e!Je s.ó e só 
a tem não se achando este reunido. 

Nem se comprehende que, se o Executivo a tivesse conjuntamente CÜ\ffi-
o Congresso, este lh'a dêsse. (Muitos· apoiados; muito bem). 

A de declarar a .guerra, sim, ê privativa do Presidei>te da Republica, ,e a 
dif.ferença de ' disposições s obre os dous casos de guerra ·e de sitio confirma 
a que elles fez com a sabedoria do costume o eminente Sr. Ruy Barl)Osa. 

Dispõe o art. 48 : 

"Compete privativai4ente ao 'Presidente da Republica: 
N. 7. Declarar a " ryerra" e fazer a paz nos termos do art. ~'4. 

n. 11. 
N. 8. Declarar imn,1ediatam:ente a. "guerra" nos casos de '.in-

vasão ou a.ggr€'ssão extr:,i.ngeira. 

·E prescreve o art. 34: 

"Compete priva;tiva.niente ao Congresso Nacional: N. 11, .. aq.to-
rlzar o Governo a declarar "guerra", se não tiver lugar ou mal~.o

grar-se o recurso de ar1Jitramento; e a fazer a paz". 

Dahl resulta que, no caso de guerra, a competencia ê privativa do Con~ 
,g resso para autorizal-a e do Executivo para declaral-a; e no caso de sitio, 
a privativa para declaral-o é dq Congresso e só, tão sómente, do Executivo 
ci uanclo a que!Je não esteja reuniqo e a patria correr imminente .perigo. (M1ti-
tos apoiaào8) . 

E nõs fazemos precisamentE) o contrario. Declaramos a guerra, quando 
a competencla era privativa do Executivo e autar'izamos o Executivo a ae-
clarar o sitio qua ndo a competencia ê privativamente nossa. (Muilto·s apoia-
dos; wuito bem). 

O SR. AsToLPHo Du'DRA: - O Coa.gresso não declarou a guel'ra; 'l'eeo-
Aheceu-a como imposta a o Bral:!il pela Allemanha. 
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O SR. Luiz DoMrNmms: ·- A. autorização ao Governo, portanto importa 
em :verdadeira àelegação de poderes, isto é, ·em dar ao Executivo o Congresso 
uma fa,culdade que é pr.i:vrutiva smi. 'e que só ·elle, só e só ·elle pôde exercer 
emqua nto funcciei-na. (Apoiad0s). 

O SR. MA.URICio nrn LACElRDA: - Um "habea!s-cor.pus"' pôde destruir ·um 
estado de sitio decretado nessas condições, por üe'legação. 

O SR. Luiz DoMINGUES: - E ' o meu gi:ande receio nesta quad:ca ~m 

<l!Ue precisamos da;r a o Govern0, escoimadas de todo vicio, todas as medidas 
de .poli.eia interna contra a guerra .externa. Porque quanto ao mais, Sr. Pre-
sidente, se não é seg11e<ilo ,que ainda somos uma nação .desarmada o ,patriotis-
mo e a lll·t:aÃl'ura de nasso Povo nos tranquilUza~R sobre a ser.te de nossa _pa-
tJ;ia. \(Arpoiados ,>flewaes . .llíwit,o berm; mi~ito bum. . O <Yrado,r é vivamente .cum-
primentado). 

O 'Sr, "Simões Lopes: - .. . O Congresso Brasileiro decretou o estado de 
guerra; logo, deve-se presumir, em face da Constituição, que 'houve aggres-
são, u_nica hypothese em que, ex-vi da mesma Constituição, 'deveria ser ar-
rastado â, declaração do estado de guerra. 

Eu, portanto, não considero neoossario deter-me neste ponto que 'f'oi ·ob-
jecto ·de ·1argo debate do i1luminado espirita do 'Sr . Ruy 'Barbosa no Senado. 
Constato o facto. E lle é positivo. O Brasil não pôde ter recúos, môrmente 
em urna sfruaÇão •tão delicada para a sua <ilignida<ile. 

,ll>eclarado -0 -estado àe guerra, natura lmente - a ConstituiÇífo o diz, ·- <> 
estado de sitio é uma das consequencias immediatas. Não comprehendo rque 
o ©IYv'erno possa -pêr •em e-x:ecu~ã:o as medidas votaàaJs pelo Co:ngmesso sem 
estar armad0 do esta·ao de sifüe, 1que lhe 'l'JT0poreione a Jlaculdade •àe •- suspen-
der as gara ntias "eonstitueionaes que serão attingidas fatalmente pe1'o pr,O·· 
jecto votado pelo Congresso. 

E':'Ilecessario o .estado de slt'io. ·:M:as •o ,estado de sitio seria v·otado con-
forme o 'inàicou a: ·eomm1·ssãe da Oa=ara dos Srs . Deputados, isto •é, o es-
'tado .Cle sitio co:nstitueional . 

O estado de si'ã.o, oomo·muito bem •disse o rtobre orador que m e precedeu 
•na >tl'ibuna, -não pôde •ser 'llma delegação ao Po·der ~e·cut:lvo; elle ile~e ser 
um decreto diTe'ct ttmenle féito >.pelo ·'];l'eàer ·com1Jetente cem a ' Gribita .de 1acção 
traçada •na propr'ia Constl'l:uição, ·traçaiil.a ·por IG·uhios qyov.as ·que têm ruma 
'Constituição •equi'Vàlente •â, nossa nesses pontos, 11raçada por p©.vos. imesmo 
mais longinquos, como o dos Estados Unidos que, em dado momento, sus-
penderam a garantia dos "habeas -corpus" sem limitação ·e.e lugares . 

Não comprehendo, Sr. Presidente, a desuniformida de da apr,11icaçã0 dessa 
.medida excep.cional dentro do nosso paiz, em uma occasião em que ninguew 
será capaz ·.de prever os pontos em que possam explodir as causas damnosas 
contra nô-s, motivos que determinem inopinadamente medidas de prevenção 
e de r epressão por parte do Poder Executivo da R epublica. (M·u,ito bem . ) 

Quem . nos .,pôde asseg·urar, seja o Poder Executivo, seja o proprio Legis-
lativo que, decretando o sitio para determina das zonas do t erritor1o brasi-
leiro, fiquem resguardadas as medidas de salvação publica; synthetizadas no 
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projecto votado pela Carr.·ara dos Srs. Deputados e que fique o Poder ExP,-
cutivo nessa emergenqia, com toda a força, com todo .o prestigio necessario, 
para '1).ão só suffocar, mas prevenir, conjurar os males que advenham das 
manobras menos licitas dos nossos inimigos? Portanto, entendo que .o estado 
de sitio deve ser mantido t a l como foi estabelecido pela digna Commissão df\ 
Camara, que aliás não fez obra nova nesse sentido . 

Muito me sorprehende que o Sr. Senador Ruy Barbosa, esse cerebro 
privilegiado, de uma erudição 'vastíssima, de urr;a penetra ção infinda n.os 
assumptos de caracter constitucional e internacional, pudesse ter a cora gP,m 
de affirmar, como affirmou no Senado, que este projedto, que saih io do s eio 
da Camara dos Srs.. Deputados, era um aleijão, uma monstruosidade em face 
da Constituição e .do que se tem passado em todo o mundo. Absolutamente 
niio. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - O Sr. Senador Ruy Barbosa disse iss.o em 
seu discurso? 

o SR. SIMÕES LOPES: - Se V. E .X. ten1 ahi o Diario Official, poderá vê t• 
que foram essas as suas palavras. S. Ex. disse cousa . ainda peor; declarpu 
que o nosso projecto iria fazer rir a;o Kaiser, e era tão ridículo que serla 
uma expressão negativa d.esses mestiços, como somos chamados pelos jornaes 
europeus , .. 

O SR. SouzA E SILVA: ·- Elle illsse assim, considerando que a medida do 
.estado de tiitio favorecia aos desígnios da Allemanha; entendia que de· 
primia. . . 1 

O SR. SIMÕES LOPES: -· Mas, ahi é que está o erro de S. Ex. Quando 
eu proceder á leitura do meu voto em separado, V. Ex . verá . .. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Elle não condemnou o projecto da Camara 
como monstruoso. 

O SR. SIMÕES LOPES: ··- Comprehenden.1 os nobres Depu}ados que eu, 
- para .fazer affirmativas dessa ordem, tão categoricas como estou f a zendo, 

naturalmente li e reli o discurso de S. Ex. Se .VV. Exs.se esquederam d(l3 
palavras do Sr. Ruy Barbosa, poderei pedir ·O D i ario Official e ler .. .. 

O SR. JOAQUIM ÜSORIO: - Está aqui. (Passa ao orador o Diario Official. ) 
O SR. SIMÕES LOPES: -- Posso garantir que elle considerou o projecto .a::t 

Camara como inconstitucional e como u1n. verdadeiro monstro, um projecto 
ridículo, que iria fa zer rir ao proprio Kaizer ·e aos nossos inimigos da Al-
lemanha. 

Rir por que? 
Está aqui: 

"E' uma m edida que não podia ser concebida. E' uma n~edída 

a nti-allia dos, essencialmente allemã. E' uma medida desassocia tiva. 
Eu a denuncio, eu a recommendo como t a l á considera ção dos nobres 
Senadores. 

Que SS. Exs . reflictam duas vezes antes de adoptal-a definiti-
vamente. 
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Nós não devemos ·querer que o Kaiser amanhã, no interior do 
seu gabinete, possa ter momentos de exultação, rindo-se da imbeci-
lidade desses "mestiços brasileiros", que a sua irr:prensa enxovalha 
com o titulo de negros e que a imprudencia dos noss·os estadistas 

· iria sanccionar como medida temerairia, irreflectida e perigosa, como 
a de que ora se trata." 

Mais adiante diz S. Ex. : 

"Nesses vastos sertões do Brasil, entre esses rudes campon:u" 
que povoam as bem aventuradas extensões do nosso interior, o an-
nuncio desse ·estado de sitio universalizado fará vibrair de odio o co-
ração do sertanejo e do jagunço contra ess~ guerra maldita, ao ser-
viço da qual se põe em suspensão de garantias constituclionaes todo 
um paiz livre, o Brasil inteiro, esta Republica toda. 

O sertanejo dirá de ·Si para comsigo: "Que os leve o diabo a 
esses extrangeiros malfadados, por causa dos quaes estamos comend9 
agora o pão arr:argo do estado de sitio. Que leva a bréca est'.a guerra 
agora o pão a margo do estado de sitio. Que leve a bréca esta guerr"1. 
a Republica não nos .tinha ainda dado a experimentar. Não, dirá o 
pobre sertanejo no fundo do seu bom senso; não, não póae ser uma 
guerra boa aquella que, em vez de nos mandar pôr ao hombro as 
armas para marchar ao combate, á victoria e á honra, nos mn.nda 
curvar o pescoço para receber a canga do arbitrio dos mandões da 
nossa terra." 

O SR. BEN~ DE MIRANDA: - Ahi V. Ex. vê ·qual o fundamento em que 
se assenta o argumento do Sr . Ruy Barbosa. O Sr. Ruy Ba rbosa acha que 
o estado de sitio em taes condições poderia trazer a corr:moção intestina e 
atê a irevolução. Se tal acontecesse, o Kaiser adharia graça: impopularia-
mos a guerra porque, dizia elle, a guerra estava sendo imposta, tanto assim 
que foi necessario o estado de sitio . 

o SR . SIMÕES LOPES: - Mas, continúa elle: 

"Este estado de sitio, porta nto, é a mais contraproducente de 
todas as medidas. Mas, senhores, se ainda faltasse alguma cousa' 
para levar ao fundo dos nossos sertões o regimen republicano, para 
convencer os nossos sertanejos de que a R epublica é o regimen 
odioso, bastaria esta medida que ha de se generalizar por toda a 
extensão dos nossos littoraes, como por todos esses reconcavos iro· 
mensos do Amazonas ao Prata, p ela vastidão incalculavel dos nossoa 
sertões, um só grito, um clarr:or unisono, um brado a Deus contra 
o regimen pelo qual um povo inteiro se condemna a perder as suas 
garantias constituoionaes, sem motivos, sem causa!;, sem explicaçõe13, 
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sem que nem Be possa. dizer porque . a su a sorte, da noite para o d.ia, 
de tal m a neira se modificou. 

E', portanto, senhores, a impopularização da Republica: ao rp.es-
mo tempo que é a irr:po·pularização da gu e!'ra. E', portanto, uma 
medida; duplamente contradictoria, duplamente contraproducente. Se 
querem o estado de sitio, se precizam do estado de stti'o, v enham 
solicial-o ao Congresso Nacional, mas não peçam ao Congresso Na-
cional aquillo que o Congresso Na cional não lhes poderá dar; não 
nos solicitem um estado de sitio que a Constituição não concede, 
que ninguem tenha imagiinado até hoje, que nunci'L se presenciou 
até agora senão na. superfície do territo.ri-o invadido pelas forças 
.iniinigas, senão nessas infelizes. nações euJ·opéas assoladas e infun -
da das pela. invasão, senão nessas infelizes nações européas, assola -
das, inundadas pelas devastações da invasão germanica." 

O SR. Auousro DE LII\'l:A: - Refere-se ao estad.o de sitio quanto á ex·· 
tensão do territorio nacional . Estou de pleno accfjrdo. 

O SR. SIMÕES LOPElS:- Diante das, ligeiras pala!vras com que pretendia 
accnescentar alguns e.onceitos á , justificação do meu. voto, vou passar a Iêr 
essa justifücação onde· estã1> concretizados todos os rr:eus pensamentos prin-
cipaes em. relação ao c.aso: 

:peclaração de voto 

O Congresso cumprio o seu dever expresso no art. i1 do art. 34 d:a. 
Constituição, isto é, nãp tenclq lugàr o arbitramento, autorizou o Governo a 
de.cla.x;ar a ~rra. 

Confimnaido r assim o moti"VO da: aggressão extrangeira, a que se refere a 
©onstituiçã0, pela declaraçíio elo estado de g;µerra, já proclama do pelo Sr. 
Pl!"esidente d.a.. (Republic.a, não deve ser mais essa aggressão ponto disQutivel, 
como base ao exame da oppprtunida de do reaur.so constitu.ciona.J do estado 
de sitio. 

O Congresso tem agora a, cumprir um outro dever, s imples consequen-
eia do primeiro, declarar o estado de sitio, n. 21 do art. 34 da Constituição, 
visto que o esta do de guerra reclama, no caso presente, um conjuncto de 
n:edidas pµeventivas e l'epres!jiYas, que dependem ela suspensão de. ga r a n tia s 
consti:tucionaes. 

Se 01 Gov:erno pr:eciza do estado de si tio, aomo pa rece ol:)vio, para exe-
cução das medidas de segµ11a11ça publica qu e votamos, não se comprehende 
que · li> Congresso o re.strinj;L !1- determinados pontos do nosso territorio, dei-
xando d.e· :liôra zôuas de refu&io, que serã<> ás v.ez.es um ca mpo neutro de 
asylo a poaderav.eis liberdades, rr:as que ele modo a lgum se justificam no 
presente momento . .'. i 
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Não se pôde, arnm disse, dernonstrll!r q:ue os termos da Constituição, "um 
-0u mais pontos" do territorio nacional, não envolvam, em certos cases, todos 
os pontos desse territorio. 

O unico criterio 1'ogico na interpretação do artigo é o da necessidade, 
.caracterizada no momento actual pela guerra, de conjuncto de medidas q,u ·~ 

lhe· garantam o su ccesso, devendo fiaar de lado as vãs continencias a um:·i 
.liberdade muito discutível, quando periga o. proprio move! que ella symbol!za. 

o SR. MAURICIO DEl LACERDA: - E' a chamada doutrina de Lincoln. 
O SR. SrMõEJS LoPES: - E' a doukina de quasi todas as constituições, 

-de todas as nações que aceitam o estado de sitio, com excepção unicamente 
·da Belgica e Rumania. Não pense V. Ex. que seja uma doutrina tão parca 
.de fundamento . 

O SR. Mll.URICIO DE LACERDA:· - Começa por não ser doutri·na. 
O SR. SIMÕES LOPES: - E' uma doutrina firmada pelos jurisconsultos 

mais notaveis do mundo e seguida nas nações principaes, onde existe ,1 
-estado de sitio, com exclusão, como disse , da pequena B'elgica, qtie adopta 
doutrina radical, não a dmittindo, pelo art. 150 da sua Constituição, a sus-
pensão em todo ou em parte das li~erdades constituaionaes, e da Rmnania , 
.que irdta a Belgica n este pa rticular. 

Quanto a outros paizes, V . Ex. ha de encontrar a mesma dQutrina que 
nasceu na proprja França ou ... melhor, na Inglaterra, antes da revolução 
·franceza. 

O SR. MAURICro DE LACERDA: -E' uma cousa que havemos de acabar 
.~om o tempo. 

O SR. SIMÕES LOPES: - Seria o ideal. Seria entãio necessario ·pretender-
mos, pór outros meios que não são conh ecidos, garantir a propria essencia 
de todas as •nossas liberdades, a manutenção da ordem d:o Estado, da ·vida 
·soberana das nações, pa ra a..~ quaes é d.ecretado o sitio. 

O SR. ~AURrcro DE LACERDA: - Autoridade forte, tradicionalmente forte, 
não preciza do sitio . 

O SR. SIMÕEls LoPEs: - Essa qµestãio de .analysar gra.mmatica.Imente "se 
um ou ma.is pontos" do territorio nacional pôde envolver a idéa de que o 
-sitio attinge a todos os pontos do territorio nacional, me fazia perder muito 
tempo neste momento, estudando a razão de ser desse artigo constitucdonal. 

Entendo que esse criterio é dado pelas necessidades do momento. E 1 

·esse 10 verdadeiro criterio, como vou mostrar á Camar:a com exi:implos •e 
factos positivos. 

"E, se assim não fosse, oesse artigo constitucionllil, longe de s:er 
a ga rantia dos interesses fundamentaes da PwtriBJ, quando está esta 
em perigo, constituiria um entrave á sua propria salvagão, o que é 
absurdo. 

Só dous paizes ha, que conheçamos, que tenham var11ido o esta.do 
de sitio fictício de suas leis, pois que em artigo expresso "a Consti-
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tuição não pôde ser suspensa, nem no todo, nem em parte" - a 
Belgica e a Rumania . 

Em todos os outros as applica ções var.iam conforme as neces-· 
sidades." 

Estou procurando revidar, a inda que com menor brilhantismo, com di-
minutíssima oompetencia ·em face da a u toridade do Sr. Senador Ruy Bar-
bosa, revidar todós os pontos que constituem ·O maximo de sua a rgumentação 
contra o p1·ojecto da Carr:ara dos Deputados. 

"Por occasião da guerra do Paraguay n ão houve, de facto, O· 
estado de sitio no Brasil porque não foi precizo, mas não porque a 
Constituição do então, art. 179, n. 35, lhe limitasse o a lcance ter-
ritorial." 

Onde está limitada a medida na Constituição do Imperio? 
O SR : Auousw DEJ LIMA: - Como é ·o texto da Constituição do Imperio ? 
O SR. SIMÕES LoPEJS: - V. Ex . , se quer esmiuçar o caso, pôde pedirá 

Mesa que forneça a Constituição. 
o SR. AUGUSTO DE LIMA: - Elia não limita o territorio. 
o SR. SIMÕES LOPES: - Absolutamente, não. 
O SR. AUGUSTO DE LIMA : - Logo, a Constituição republicana, limitando 

a um ou mais pontos, nesta 
1
parte reconheceu que devia corrigir a Consti-

tuiçã<;i do Imper io. · 
O SR. SIMÕES LOPES: - I sto é assumpto muito difficil de decidirmos -

qual a intenção a que obeqeceram os constitu intes do Imperio e da Repu-
blica. 

O SR. AUGUSTO DEJ LIMA: - Não apoiado. Está expresso no texto. 
Q SR. SIMÕES LOPES: - Não se demonstrou até o presente momento que 

o espírito dos constituintes brasileiros foi de fazer um artigo sobre o estado 
de sitio que não pudesse em determinados momentos e certas condições at . 
tingir todos os pontos do territorio nacional. Allegou-se apenas; não fico u 
demonstrado. 

'"Digo eu: Por occas1ao da guerra do Paraguay não houve de 
.facto o estado de sitio no Brasil porque não foi precizo; mas n ã.o 
porque a Constituição de então, no art . 179, n . . 35, lhe limitasse o 
alcance territorial. " 

"Já a Argentina, nessa mesma época, procedeu de modo contra-
rio , poi8 em 16 de Abril de 1865 fói alli decretado o sitio para todo 
o territorio da Re.publica , emquanto durasse a guerra com o P a 
r aguay." 

Justamente o espirito que pl'esidio o cr1terio da Commissão desta Casa ,. 
ao confeocionar o seu primeiro parecer ... 
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O SR. Auausm DE LIMA: - O texto da c'onstituição ·argentina faculta a 
-decr etação do estado de sitio em todo o· territorio? 

O SR. SIM ÕES LoPEJS: - V. Ex . pôde ter duvida; mas para mim essa 
duvida não existe. 

A Con-stituição a rgentina tem um artígo que pôde ser equiparado a0 
nosso. 

Vou mostrar que a. distincção é pequena: 
"Mais t a rde, ainda, em 26 de Setembro de 1874, a Argen~ina .decretava 

.a mesma medida com a m esma a mplitude t erritorial." 
E a Constituição argentina , é nesse ponto equivalente â noasa:: enJ vez 

de " m:n ou mais pontos" diz "um ou varios pontos" do territodo, o que>. ~ 
.substancialmente o mesmo." "• · 

A differença é esta e nada mais. A distincção estâ em, que a nossa 
Constituição diz "em um ou mais pontos" e a A!'gentina diz "em varios 
pontos". E' esta a unica differença que existe entre as duas . Constituições. 

·Entretanto, o Brasil procedeu ·ae modo diverso da Argentina, na guerra 
-do Paraguay ., l 

O SR. Auaus·ro DEJ LIMA: - Acho então que o Governd argentino errou, 
infringio a sua Constituição. 1 

O SR. SIMÕES LoPEJs: - Mas V. Ex. votou a favor ela medida da Com-
missão. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Votei por ella, traduzindo uma prova de 
confiança absoluta ao Presidente da Republica, porque o "leader" da njnha ' 
bancada e da Camara de.clarava que o Poder Executivo preciza dessa me- . 
·dida. Fiz um sacrifício das minhas opiniões pessoaes . Mas, uma vez que s~ 
trata de defender idéas consagradas na outra casa do Congresso, . cabe-me ·o 
dever de fazer valer a doutrina que sustento. 

o SR. SIMÕI!lS LOPES: - Continúo: 
"Tambem nos Estados· Unidos da America do Norte, em 3 de Março de 

186·3, houve a suspensão do "habeas-corpus", sem limitação de lugar es, posto· 
qüe a guerra se tivesse limitado a m enos de metade do paiz, como disse o 
illustre Sr. Senador Ruy Barbosa." 

O Sr. Ruy Barbosa argumenta COIL' o caso dos Estados Unidos, dizendo 
que a guerra lá se tinha restringido á metade elo terrltorio, e não a todo o 
territorio. 

Ent.re"mnto, S . Ex. pôde ver que nessa época, não obstante a restricção 
do conflicto, os Estados Unidos suspenderam o "habeas-corpus'; par~ todo 
o territorio. 

"Por que razão, então, o projecto da Camara 
podia ser concebida? E' uma m edida aríti-a.Uiados, 

1 
"é uma medida que não 

essencialment" allemã. 
E' uma .medida desassociativa", que S. Ex . denunciava á Nação." 

O SR. AUGUSTO· DE LIMA: - V. Ex. conhece a distincção que h a entre 
es tado ele sitio militar e estado de sitio civil? 

O SR. SIMÕES LOPES: - Esse estado de sitio militar iá é uma figut'a. 
nova, que V : Ex. quer introduzir. 



Ci> SR. 1Auaus<ro DE !:.IMA: - V. Ex., illustrado como ê, não pôde des--
conhecer o trabalho escripto por Earthelemy, citada pelo Sr. Senador Ruy 
iBambosa. 

O SR. BENTO DE MIRANDA : - Em nossa legislação temos essas modali-
,dades? 

O SR. SIMÕES LoPES: - Em nossa Constituição só ha um estado de i;;itio-
e um estado de guerra. 

0 SR. 1\.uousTo ·DEJ LIMA: ~ O estado de guena n:ão está_ na Constituição-
.porque esta é feita para ·estati-stica normal da sociedade política, não para '.l 

·estado po!1'ticb; o que rege o estado de guena são os institutos de direito-
p.ublico -exierno. 

O SR. SIMÕEJS LoPEJS: - V. Ex. se refere ás opiniões de 'B arthelemy, 
citadas pelo Sr. Ruy Bal."bosa. A essas opiniões opporei a rudeza do fact o 
que se passa em F1·ança. 

'O 1SR. '.AUGUSTO DEJ LIMA: - Não se pôde comparar o estado da França, 
cuj'o territorio estreva invadido, com o do Brasi'!, cuja. situação interna é 
perfeitamente pacifica .. 

O SR. SIMÕEJS LOPES: - E essa é outra qu estão para a qual V. Ex. c»1tá-
resvalando. Não se trata disso ... 

o SR. :AUGUSTO DEJ LIMA: - V. Ex . disse ... 
O SR. SIMÕES LOPlcS: - V. Ex. citou as opiniões de Barthelemy; ante-

ponho ás opiniões de Barthe~emy dadas pelo Sr. Ruy Bartbosa e que podeni 
ser as d·outrinas melhores, o facto da propr.ia Ftança ter estendido o es,tado 
de sitio a: tod·o o seu territqrio, e esse~ outros factos que se passaram na 
nossa Ameti~a ao Sul que não .podem ser desprezados e os prodessos v·eri-
ficados na America do Norte coou a sus1Jensão do habeas-corpus sem Umita-
ção de lugar. 

o SR. AUGUSTO DE LIMA: - A Republica Argentina em face do Paraguay 
não estava na mesma situaçij.o do Brasil eirn face d!a AUemanha. 

O SR. -SIMÕES LoPF.S: - V. Ex. está enganado. Foi justamente porqlifi 
a Argentina para o Paraguay estava como o Brasi:l para a Allennanha, que 
ella pôz em .pratica a medtda. 

A zona lirnitrophe com essa Republica: estava che-ia de paraguayos; é· 
·O mesmo que se dá na Rio Grande do Sul , cuja fronteira est:á povoada de 
clementos un1guayos, como 110 Elstado Oriental existem im.porta.ntes elemen-
tos brasileiros . 

Foi isso justamente o que determinou a medida tomada pela . RepubUca .. 
Arg-entina. Os factos depõem contria V. Ex . 

Pros·igo· nas m.inhas· cons~derações: 
"Por que, S1·. Presidente, hav.ia esse pl'Ojecto ·de fazer rir ao kaiser ou 

a quem quer que fosse, quando elle é legitimamente cons titucional e hem 
ao menos· ·encerra novidade no nosso continente?" 

.Chamo a attençii.o da Camara ·para o ponto de vista morail , q.ue foi dus-
ta.mente a:quelle que motivoµ bellissimos trechos do Sr. !Ruy Barbosa, pre-
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tendendo dar a entender que o espírito de patriotismo d!o voluntJariado ·bra-
sileiro ~ica1·á aba:fad·0 e a:batic'ie pela simples decr.etação do estado de sitio 
irllíerente á:s necessidades ele salvação ·publiea, como se o voluntari·o brasileiro, 
atravéz aess:a medi'da conhecida da nossa Constituição, posta etm pratica dá. 

·no ·proprio paiz, e até em nações lirnitrophes, não discernissem entne a perse-
guição Dolitlca, o cerceamento dos direitos desses mesmos vol.untarios e oa 
reclamos das p·ro·videncia:s mais effiaientes para a conjuração des perigos 
que 'ahi e8tão aos :nossos olhos . 

Pa.ra attender a esse ponto de vista morl!Jl, escrevi estas p•oucas palavras: 
"'Não cremos que a amplitude da medida possa enervar o senttmento 

dos ·verdadeiros patriotas e, menos ainda, que a douta: form.U!la do Senado, 
que ·a successiva decretação da medid!a, sem limitação ·a:e lugares, 'Produza 
cffeito contrario. Nad:a: diSS'o importa." 

Mas, perdão! Onde é que esté. na medida do Senado a limitação do lugar 
pa.ra ser estabelecido ·o siU.o? 

o SR. AUGUSTO. DE LIMA: - Não ha !imitação, mas pôde surgir. 
O SR. SIMÕES LoPEJs: - Por que razão pôde o Executivo arbitrariamente 

clelimitar as zonas para a app!icação do sitio e não pôde o Congresso, no 
uso de. uma attribuiçãc precipua, estando em pleno funccionamento, fazer 
·o m esmo? E por que motivo .essa emend!a do Senado, que tambem não de-
llilnita lugar, pôde ser applicada pelo Sr. ·Presidente da Republlica amanhã •a 
todo o territorio da R epublica, apenas por uma emissão de si.tios successivos, 
por •etapa, conforme o crit erio elo E:xecutivo? 

O ·SR. AUGUSTO DE LIMA: - V. Ex. poderá dizer quaes os pontos ·que 
R.ctualmente ·reclamam o esta do de sitio? 

O SR. SIMÕES LoPms: - Foi justamente ·por não conhecer esses pontos 
que o legislador estabeleceu as medidas em globo. 

O SR. AuousTo m~· LIMA: - Logo não se verifica a hypothese de ser 
.applicado o sitio •Onde houver a commoção intestina'. 

O SR. S1MÕEJS LoPn:s: - Mas não se trata a:e conunoção intestina . Não 
venha V. Ex. por esse lado; já deve saber que o fundamento fOi o da ag-
gressão, ·o mesmo que determinou o estado de guerra. 

O SR. Auous1·0 DE LIMA: -- V . Ex. me permitta pondere que a aggi,es-
são extrangeira para determinar o sitio é precisu que seja f·eita sobre ·. o 
terri.torio, e não em aguas territoriaes1. 

o SR . PEREIRA BP.AGA: - Onde está essa distincção? 
O SR. SIMÕES LoPES: - Mas o nobre Deputado não sabe que em ddreito 

internacional o territorio se pôde prolongar até ao tombadilho do navio, ond·e 
quer que elle se acha? Não quero, neste momento d:elicad!o que atrav·essam.os, 
estar a discutir cousas passadas . J á f·oi bem claro para exprimirá Gamara 10 
meu pensamento. Fui além, na da preciso occulta r ao ·espírito da Casa, vJsto 
como costumo agir com a maior franqueza e nesse terreno já declarei Ci!.Ue 
não sei se o nosso chanc·eU.er naquelle momento se excedeu no rigor él:as 
notas qu e fora m para a Europa; mas não discuto essas_ cousas. Como bra-
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siJ.eiro, entendo que a nossa politica não pôde ter recu os ('YYIJWitos apoia<Xos); 

seria UJina ind.ignidade para a nossa .patria; estou, portanto, no ponto de 
vista brasileiro, não •porque commungue com essas as·pirações, que nos pode-
rirum amanhã preparar um bello quinhão fóra do continente; não commungo 
cem essas idéas; nesse ponto reconheço a effica.cia da doutrina de Monroe, 
e d.irei que. a America do Sul representa 50 milhões de homens dentro de 10 
n.ações, que seriam uma potencia unificada; deveriamos ha m.ais tempo por 
meio de um Congresso Internacional ter apparelhado nossa vida ·de fórm.a 
tal que, respeitando os .dllrei.tos dos outros, fóra do continente fossemos tam-
bem respeitados, nós outros, que não temos contendas no velho mundo, que 
nada temos com as a lapardações da Polonia, com as violencias praticadas no 
'.rranswaal, com todas as· violações que são alhures commettidas, iproduzindo 
aggregaçõe.s, d·esaggre.gações d·e povos. durante seculos e que não representa 
menos a vida da Inglaterra, da Austria, era Al!emanha e de todos esses 
pa~zes da Europa. Nós não te.mos esses interesses, somos educados em ou-
tras noções, na;; do pacifismo intelligente e bem orientado, no apego ao 
trabalho industrial. , , 

0 SR. E sTAl)IO COIMBRA : Estamos agora vendo as consequencias do 
nosso pacifismo, 

O SR. SIMÕES LoPES: - , , , substituindo a força pela efficacia da intel-
Jigencia, Não deveríamos sahir dessas sãs theorias para sonhermos fazer aquillo 
que esses mestres não pude1·am já.mais galvanizar em nossos· corações, por-
que nã,o temos os seus sentimentos, as suas escolas, porque temos vivido em 
1.lill paiz ed'ificado segundo OtftrOs principias, profusamente derramados pelas 
gerações que se foram, pelo::i nossos avoengos, todos e1les princ!!ipios' de li-
berdade, de vaz, de ordem e de trabrul.ho. 

Nem nós ter~aJmos, Sr . Presidente, autoridade de fazer aquillo que a 
A.'l?.erica do Norte, pela sua supremacia continental, aspira, isto é, com-
mandar os desti-nos de uma grande parte do mundo, Nem nós podemos fa-
zer aquillo que lemos na mepsagem de \Vilson, quando declarava que seria 
impossível uma paz sem. victoria, e quando as do Senado americano dizia 
que a paz euro·péa seria a reç;onstituição da Polonia. Mas, Sr, Presidente, a 
reconetituição da Polonia me parece ·seria uma aggressão aos interesses 
de tres paizes pelo menos. Ep.t.retanto, dahi a poucos mezes os Estados Un'.-
dos, pela conti-ngencia dos factos, intervie1-am no grande confüicto, Não pre-
tendo entrar nes·ta questão, que suscitaria explicações ma;iores e sobre a 
qual o podGria desdobrar com lealdade o meu pensamento nesta Casa, porque 
nãio tenho receio dessas pref·erencias, que, se porventura existiram no meu 
"!Spirito, desappa-receram quando encaI'ei os destinos ·e necessidades premen-
tes do Brasil, em face da coriflagração européa . 

.Sou nacionalista; quero que se saiba que não vou arrastado por essas 
11educções nem por esse espirr.ito de oommand'o , Vou c·omo brasileiro: a mi-
nha patria reconheceu o ultrage feito. E se bem que houv.esse diverg'encia no 
1ionto de vista internacional; por parte de autoridades que não representavam 
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· d de n•u1·to su•pe1·ior nesta materia entendeu se déra-pouco neste paiz, autori a • 
esse ultrage no torped~arnento dos ~iossos navios. 

Não discuto este caso: A nação o acceitou. O Oongresso foi até á declara-
~ão do esta.do de guerra, e .eu considero o estado de sitio como corollario !atal 
do estado de guerra. 

Não adlnitto que a Camara, que votou um assumpto tão delicado, que 
diz respeito ao nosso direito constitucional, venha hoje sobre o mesmo assU!IYl-
pto, que devia ter sido tão ponderado, dar voto contrario, porque a autorida-
de e illustração do Sr. Senador Ruy Barbosa conseguiram arranca:r do Se-
nado o seu apoio e applauso á emenda que, á ultima hora, apresentou. 

Não, Sr. Presidente, estou onde estava. Voto pelo parecer da Commissão 
desta Casa, que considero constitucionaa, tão constituci<onal como a emenda 
do Sr. Ruy Barbosa, que podia debaixo desse aspecto ser a t é esmiuçada. 

Voto pelo sitio, porque elle ê a. consequencia fatal e logica de todos aquel-
les factos. 

V.ou ·terminar. Poucas palavras me faltam para justificação do meu 
voto, em relação ao facto moral , que foi justamente com que conaluto o 
Sr . Ruy Barbosa as suas C·Onsiderações: 

"Não creio que a arrnplitude da medida pos$a enervar o sentimento dos 
verdadeiros p·atriotas, e menos a:inela que a douta fórma uo Senado, que é a suc-
cess!va decTetaç1i.o da medida., !>em lim.itaç;ão de lugares, produza effeito con-
trario. Nada disso importa." 

Nos tempos ela escravidão e ela guerra do Paraguay, mesmo sem estado 
de sitio, fizeTam-se cousas interessantes, que creararn lendas inapagaveis. O 
eflpirito ·do voluntario brasileiro, ultimamente, tem se aprimorad-0 na cm-
lura i<ntelligente dos :>eus deveres civicos. Nã,o o iria apagar um recurso pQr 
t odos considerado com-0 de salvação publicá. 

Voto, pois, contra a roenda do Sena do, em relação ao estado de sitio". 
(M·nito bem .: muito bem. O oraàor é cwmprirnenta.do.) 

O Sr. Presidente: - Esgotada a hora fica adiada a discussão unica 
das emendas ao prn.jecto n. 330 A, de 1917, da Camara estabelecendo medi-
das complementares do decreto legiSllativo que reconheceu o es.tado de guer-
ra entre o Brasil e a AllernAnha e d'ecreta. o estado de sitio paxa todo e> 
territorio naci-0nal. 

SESSÃO DE 14 DE NOVEMBRO 

Continuação da discussão unica das emendas do Senado ao projectv 
n. 330 A, de 1917, da Camara, estabelecendo medidas complementares do 
decreto legislativo que reconheceu o estaCl,o de g.urra entre o Brasil e a 
Allemanha, e decreta o estado de sítio para todo o terrltorio nacional. con1 
parecer das Commissões reunidas de Constituiç.ão e Justiça- e de Diplo'macia 
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e Tratados (vide projecto n. 330 E, de 1917). ~Em virtude de urgencia ap· 
provada). 

O Sr. Al'lindo Leone: - Bem sei, Sr. Presider<te, que a situação nâ(, 
comporta discussões. O momento é de actos e não .de pa lavras. 

Pensando -deste rmodo qualq.uer que seja o .m eu conceito de jurista, 
acerca, rn a :presente conjun'ctura, da conveniencia ou não, ou da superfluidade 

·da decretação do estado de sitio, ·eu o subordino ao dever pa triotico de ·pres-
tigiar a acção do Governo da R epublica que é e deve ser nesta phase me-
l indrosa, a propria expressão da vida n~ional. ' 

Ao Sr. P1:esidente da Republica, pois, quem quer que elle fosse, meu 
a.c1vers.."l.rio politico ou meu desaffecto pessoal, eu não recusaria o concurso 
de meu apoio. 

Mas esse apoio, para ser digno, apoio que honre a quem o dá e a quem 
o recebe, não pôde deixar de ser um apoio sincero e convencido, leal e in-
trans.igente, traduzido em actos directos e positivos, da immediata r espon-
sabilidade, que cada um de nós deve ass umir, em toda a vasta e grave ex-
tensão de seus multiplos e variados effeitos. 

Ora, sinceramente convencido da inefficacia jurldica do "projecto emen-
<ln.do pelo Senado, se lhe prestasse o apoio de m eu voto estP, a polo não 
seria <'Ligno, porque não ser ia sincero e os gestos de hypocrisia não se 
adaptam ao meu tempera;men to. 

E', entretanto, digno o apoi o que ora lhes prestam os meus illustre col-
Jegas, que reformaram o s~u juizo_ sinceram ent e convencidos da n ecessidafü. 
de ser adoptada a 'r e!eTifü,L emenda. 

Não tive, porém, esta graça, e respeitanndo, como devo as convicções 
sinceras que me são oppostas, n~o é demais que me seja reciproca a tolú 
rancia. desta ili ustrada Cai:p.ara . 

"Data venia", incolor e ine:lépressivo, o pvojecto emendado pelo Senado, 
de a;pparente e fugidia rei;iponsabilidade, não reveste o alcance juridico quL 
decorre dos termos peremptor:ios em que .se manifestam, nos limites da ·con-
stituição, a autoridade e a força moral do Poder Législativo. 

Não tenho sympathias pelo instituto do estado de sitio. Ao contrario, 
encaro-o sempre com discreta reserva. Medida de compressão_ anti-liberal 
odiosa e ·antipathica, maEj excepcional necessaria ~ irremediavel, só n6S 
casos res'trictos da Constituição pôde e deve ser exercida, com os justos es· 
crupulos e os justos receios dos que sentem, ponderados e refl ectidos r.; 

peso maximo das suas maiores responsabilidades . 
Nessa grave emergencia, que legitima e justifica o sigilio das informa 

ções officiaes, como supre;ma r a zão de Estado, o Congresso Naciona l, jui:>i 
unico e exclusivo, da decrietação do siti.o, cuja attribuição lhe incumbe pri· 
vativa, nos termos da Constituição, ·appella para a palavra offi cial da maio~ 

autoridade publica e esta palavra que é , pôde se dizer, do paiz, pelo orgão 
legitimo do seu chefe 'informa que o sitio é necessario, e mesmo imprescin· 
dlvel. 

Oil esta palavra a uthentica reveste o cunho da veracidade e inspira .:, 



confiança que vale uma informação fundamental para que possamos exeT 
.cer, serenos e austeros, a funcção magestattica e !nalienavel da decretação 
do sitio, ou essa informação não é satisfatoria, e, n este caso,. evitemos a 
nós mesmos a imprudendia dessa perig0sa. decreta.ç.ão. 

De minha parte, louvo-m.e, sem favor, na palavra official do Chefe do 
Governo, e creio não a rrisca r muito, affirmando que outro não é o s·enth 
da quasi unanimidade do Congresso Nacional. 

Assim sendo, tomo a ousada liberdade de inquirir: que razão plausi-velt. 
que motivo de ordem superior nos inhibe de enfrentar a solução do problemu. 
e nos coage a deriva r de nós para o S1· . Presidente da R epublica a respon 
sabilidade de lima medida cuja attribuiçã o é nossa, privativa e, direi mesm<>, 
exclusiva? (Muito bem; apoia dos) . Exclusiva sim exclusiva se attendei·mo~ 
a que só e tão sómente, no caso da ausencia dn '·congresso, é que o Chefb 
do Exectfüvo pôde decretar o sitio, não como m ecÍida definitiva, visto como 
ha a ·de1pendencia em que o seu decreto fica do voto da Camara, que o 
·pôde a~provar e ~ue o pôde suscpender. ' 

Ainda mais, Srs . Deputados. Para que, neste caso unico, o Presidente 
'da Republica possa exercer a attribuição de decretar o sitio, não basta que 
concorram isolada ou conjuntamente os dous cas os constitucionaes: a a g-
.,gressão extrangeira e a commoção intestina; f az-se misti\r ainda o impl e-
mento de uma condição elemento,:-: quando exigir a segurança da R epublic.."-
e correndo a Patria imminente perigo . (Apoiados). 

Bem vêm. pots, os m eus illustres collegas que s e trata, no caso, de uma 
a ttribuição de emprestimo a .prazo curto, condicional, subordinada, sem pro-
priedade de acção, com o caracter provisotio, que lhe ou torgou . em term oi:< 
expressos , os mais cautelosos e previdentes , a Constituição da Republica. 

Se a Constituição a ssim o fez , em termos claros é esta a unica pos -
sivel delegação. Outra não h a , não pôde haver; a tentativa de outra dele-
gação seria a tenta tiva de uin a.cto inexistente, irrito e nullo . 1(Muito bem) 

Srs. collegas, conh eço-me bastante para saber que a minha desvalios;~ 

:opinião (não apoiados ) não t em a <força convincente que se ·requer pa ra a!" 
sumpto de tamanha magnitude. 

O SR. JosÉ MARIA: - Ninguern com mais competencia do que V. E:i-.. 
O SR. .ARLINDO LmoNEl: - Bondade .de V. Ex. 
Tenho-a, porém , esteia.da no alicerce indestructivel, que é a doutissima 

e incomparavel lição do eg regio entre os egregios mestres do .Direito Con 
stitucional. Refiro-me, já á Camara deve ter comprehendido, ao pontifico 
dos jurisconsultos , o insigne Sr. Senador Ruy Ba rbosa . 

E' S. Ex. quem pontifica nos termos para os qua es . .-invoco a attençã.o 
-dos meus illustres collegas : 

" Esta consequencia resulta evidentemente da propria. .essencla 
do systema. Onde se estabelece uma Constituição, com delimita çãc. 
da autorida de para cada um dos grandes poderes d~ Estado claro ~ 
que estes nfw podem ultrapa ssar essa autoridade sem incorrer em in-
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competencia, o que em direito equivale · a ca hir em nullidade. "Nul· 
lus est major defectus quam defectus potestatis". 

A invalidade da acção dos poderes politicos fóra do circulo dol!I 
textos constitucionaes é o dogma cardeal do constitucionalismo am.e-
ricano" . 

Nesta mesma obra, que é um Evangelho de Direito Constitucional, "ú" 
Actos Inconstitucionaes do Congresso e do Executivo", continua S. Ex. pon· 
tificando: 

"Mas, se a legislatura não pôde v iolar a Constitu ição, sem <iue. 
os seus actos incorram. fatalmente em nullidade, claro está' que, por 
delegação, ainda quando esta seja legitima e revista a fórma . r" 
guiar das leis, não pôde habilitar o Executivo a violal-a. Delegação 
é transferencia de poderes. Poderes que não· existem .não poderc. 
transferir-se. O poder é uma propriedade de acção . Onde não resid"-
a propriedade, não ha possibilidade de transmittil-a. "Nemo plu" 
juris ad alium transferre potest quam. ipse habet". 

' I O acto delegatorio .é nullo , por ;rnsencia, no delegante, da fa-
culdade que se delega". 

Mais adiante, á pagina 70, a inda S. Ex. doutrina: 

"Não ha propo~ição a ssente em p'rincipios mais claros: todo 
acto de uma autoridade delegada, contrario ao teor da commiss tt<:> 
sobre que ella se exerce, é nullo. O acto legislativo opposto á Cons tl 
tuição, portanto, nu~1ca se poderá validar: Negai-o seria affirmai 
que o Deputado sobreleva ao seu constituinte. que o servidor está 
acima do soberano; que os representantes do povo são superiore:.. 
ao povo; que homens cuja acção é regulada por certos poderes tên. 
o arbítrio, não só de fazer o que esses poderes não autorizam, senã() 
até o que prohibem". 

0 SR. LUIZ DOMINGUES: Sendo assim, o sitio do Senado é um verda 
deiro pres~nte de gregos. 

o SR. ARLINDO LEONE: - E' de uma nullidade evidente. 

Continuando S. Ex., á pagina 88, ensina: 

"Os pode·res republicanos são mandatarios da nação sobera na 
dentro no terreno da s faculdades que ella lhes traça. Na Constitui · 
ção está o instrumento do mandato, que lhes limita o perímetro Jl. 
gitimo de acção. Ella é parte essencial de cada lei e de cada acto 
administrativo, "ta nto quanto uma procuração o é da escriptura c!: 
lebra da em nome da a utoridade que ella confere" . Todo o arbítrio 
exercido além désse t~rmo é vão é inutil como os actos do falso pre 
curador. "O Presidente ·não tem faculdades de dispensar na lei". 
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Se o fizer, aind::t que procure acobertar-se sob o pretexto de auto-
rizações legislativas, tão nullo será o procedimento do Chefe ao· E;, 
tado, quanto o <la legislatura cuja sombra sobre elle se projecta". 

"A decisão de MARSHALL, proferida ha noventa annos, "adquiriu 
força de lei" com a acquiescencia de. todas as gerações' que se Ih•. 
t êm succedido, porque essa decisão nascia fatalmente da essencia da>. 
instituiçpes, cujo ·espirito interpretava. O principio desse aresto fi1 
mava a distincção fundamental entre os governos da l ei e os g0. 
vernos pessoaes, "between a governnrnnt of law and a government of 
men", na phrase do grande juiz americano" . 

SR. LUIZ DoMING'lTES: - Que é que V. Ex. está lendo? 
SR. ARLINDO . LEoNE: - "Os Actos Inconstituciona.es, do Sr. Ruy Ba1·-

SR. LUIZ DOMINGUES: - l\l[u ito bem". 
SR. ARLINDO LEoNE: - Finalmente de accôrdo com a lição irrespond1-

vel do · emin ente jurisconsulto, vou citar palavras suas, aue se encontram rn .. 
volume 88 d"'O Direito", á pag . 360: 

"E se, por outro lado , todas essas attribuições estão formal-
mente .individuadas entre as que o art. 34 da Constiuição i~cumbt. 

privativamente ao Poder Legisla tivo o emprestimo, a transmissã0 
de funcções , que dest'arte se opero~ entre OS dous poderes, SÓ Stl 
poderia considerar constitucional: 

1°, s.e entre as attribuições do Congresso, lhe houvesse a Con· 
stituição , dado "a dé delegar" as suas attribuições, ou 

2º, se á posse de uma attribuição politica fosse "inherente" o 
arbitrio de delegai-a. 

Na primeira hypothese a delegação legisla tiva estaria "expli-
cita.rriente" autorizada pe'lo pacto federal. Na segunda estaria "im-
plicitamente". 

Mas explicitamente n ão está, porquanto nem entre as faculda-
des priva tivas do Congresso, particularizadas no' art. 34 , nem entre 
as não privativas, definidas '!1º art . 35, se encontra a de encarregar 
o exercício dellas ao Poder Executivo. 

·T ambem n ã o está implicitamente. porqua nto, ainda quando (o 
que, aliás, não seria juridico), ainda quando pretendessemos appli-
car ás funcções do pode'r- politico os princi:pios do mandato em di -
reito privado, esse mesmo não permitte que o "delegado" se n ã o t em 
autorização especial, possa "delegar Delegatu s delegare non potest". 

(Meucci: Instituzioni di diritto amministL-at ed de 1898 pag. 53). 
Em face desta regra indispu tavel, as delegações legislativ~s. de que 
entre nós tanto se ahusa, incorrem , na. taxa pal pavel de illegitimi-
da de como verdadeiras "subdelegaÇ!ões " uma vez que, na theorla. 
das ~onstituições federaes, interpretada, ~orno ha pouco; se Tio pefa 
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autoridade magistral de Von Holst, todos os poderes constitucionaes 
são poderes "delegados". Esta consideração é tão insu1rnrave1, que, 
para evitar, os propugnadores das delegaç:ões legislativas, na theorta 
•dos governos "não federaes", negan1 aos poderes elo Estado o o..-
r a cter, evidente no federa lismo,. de delegações. (Contuzzi, op. cit. 
pag . 156). 

Não é diversa, Srs. Deputados, a doutrjna firmada pelos constituciona-
listas extrangeiros. Encontrei-a em um brilhante resumo f eito em• um ltt · 
minoso acórdão proferido pelo Supremo Tribunal de .Justiça elo meu Estado, 
ac61•dão cujos termos fazem honra á magistratura ele qualquer paiz cult., 
do mundo. 

Neste acórdão, que se lê á folha 143 do volume d"'O DireLto" encon-
tram as opiniões que ora passo a assignar: 

"O coripo Jeg.islativo não pód.e delegar os :poderes qµe lhe foram 
confiados, nem autorizar o exerciclo, delles a ninguem1 a nen)1umtt 
corpora.ção ou individualidade. . . CampbeU. Bla clc - CHitndboolt of 
American constitutional law pag. 235). 

"A delegação do Poder Legislativo, bem corno a de .toa.a outra 
pr.erogativá., que a Constituição conferia ás Carnara.s "é juridicttmeu 

· te impossível" (A . Esmein - Droit. Constitutionel, pag. 51fiJ. 
As funcções copf·eridas a um departamento do Governo não po-

dem ser exercida s pelos outros "quaJ.quer que seja o motivo alie 
gado~ ainda que se invoque, como diz Von Holst, a nat:ureza do J!ls-
tado, a opinião pul;>lica, a con;veniencia posittva ou a proprla neces· 
sidade" (Willour-T)1ompson, and Baser - Annot. Const . ; J. Bar-
'balho, obr. e loc. pits.; H. Von Holst - The constitu çi,011a1 law ot 
the United Stats of Ameriça, pag . 53). 

"O Gongresos não desfruçta as suas, attribuições por djreitO' pro· 
prio; ao envés disso, constituem ellas uma funcç :;io qU;e a Consti-
tuição Lhe confiou, não para que elle della dispuzesse a . se'U talante, 
mas para que elle mesn10 a exj;l.rc.esse "segundo a s regr<ts const' -
tucionae'S". (A. E~metn - Dr.oit Constitution.Ell pa g . 51,5). 

"SO'b as nossas constituiç@es nacipna.es, os 
0

diversos poaeres con · 
stituidos não. dev:e\n· a sua existeni:ia se11ão á proprla Constltuiçã.,. . 
"Elias não existem. senão" em virtude della, nos limites e "nas con-
dições por ella esta,belecjdas ". (A.. Esmein - H evu e po!jtique et par-
lamentaire - De la delégation du pouvoir legi:;;latif.; n. 2 année aout 
- 1904, pag. 282) . 

"O supr.emo legislador é o povo, i:;;to é, os eleitores, a gindo con· 
lforme as leis. O povo por sua lei supr.ema, a Constituição, cleu ao 
Congresso um podf'lr limitado de Jegjslar. Toda a lei feiit.4 "nos ter .. 
mos deste poder e de accôrdo com a · Constitu.i.ção tem tQ,JlD. a auto-
ridade ela Constituição que está a trás. della. "Toda a lei exorbitn11t<> 
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deste poder é nulla e incapaz de sancção. Não é, com eneito, urna 
lei, porq·Úe .o Congresso qua ndo a a pprovou não era rea~)ill.ente um;,. 
corporação legisla tiva, mas um agrupamento de indlvidups sem au·-
toridade .alguma". (J. Bry.ce - The american corrunQ\Vealth, vol. 
1°, pag. 245). 

"Se o Poder L egislativo tenta tran~pôr o circulo qlie 1he foi tro-
çado, "se firma regras" sobre assumpto diverso "ou em condiçoo,. 
outras que não as estabelecidas pela Constituição" ,autoridade qu~ 
lhe é superior, "estas r egras não são leis" , são nuÚas e ineffica.zes. 
e ne.nhum respeito e obediencia m erecem. dos cidadã.o,s". (J . Bryc,., 
obr. e vol. cits., pag . 243·) . 

De resto, as nossas homenagens ao saudoso Barbalho, cujos "Cornmen" 
tarios á C'onstituição" todos conhecemos. Elle assim se 13:i;:terna va: 

"E' pertinente t a mbem observar que a Constituição não pe·rmitte 
a nenhum dos poderes o arbítrio de delegar a outro o exercício dti 
qµalquer de suas attribuições. Q..uando por excepção alguma destas 
precisa ser exercida por poder diverso (a Constituição não o e~ · 

queceu), disposição especial ha a esse respeito, corno v. gr. no casr, 
de declaração de sitio (art. 80 § 1°). Sendo os poderes creados pela 
Constituição divisos e cada um com espllera sua, se se lhes deixasse ,, 
arbítrio de delegar funcções uns aos outros, a separação dos poderEl.!I 
seria uma garantia, a nnullavel a o sabor dos que os excercessem". 

Não, satisfeito com es-tes, esteios valiosos em. qu.e se revig;:irou. a minha 
eonvicção da inconstitucionalidade do projecto, emendado. p,elo senado, v.olvf. 
IIlll para a . ju~11isprudeneia d.o S,upr,emo Tribunal F11.deral... B.ebus.cani;l.o-h 
encontrei, entre outros-, um, acõ.rdão- que está . :&in::nado . por varios jµize.is, entn 
os· quaies cito; no· momento; Godofredo Cunb.a, Pedr.o Lessa, canµto San1.iva . 
André Cavalcanti, Leoni Ramos e Guimarães Natal . 

Entre os "consideranda:" deste acórdão figur.am est,es de.u s que - peç.o li-
eEmça para ler: 

"Considerando que a Constituição não permitte a nenhum do" 
poderes -0· arbítrio de delegar a outros ~ exercici0 de qualquer d• 
·suas attribuições, e que as leis 
nrfllafl ···ex de~c.tu- potestati" 
pag-s, 49 e 50') : 

n.i1sim feitas são de pleno direit() 
(J\oâo Barbaàho, "Oomm,entari.os'' . 

Considerando que a doutrina e a jurisprudencia nos Estados 
Unidos da America tambem consagram esse principio com relaçãc.. 
â. inconstitucionalidade e consequente nullidade das delegações dn 
Poder Legislativo a o Executivo (CooleY, "Constitutiopal Limitat,ioq.s"' 
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7ª edição, pag. 163) . (Ácôrclão do Supremo Tribunal, de 22 de Ja-
neiro de 1912. - o Direito, volume 117; pag. 65_7)" . 

Esta, bem vê a Camara, é a jurispru:'.kncia do Supremo Tribunal Fe. 
dera! . Os politicos podem transigir, e transigem sempre. Quasi que se pôde 
dizer, vivemos de transigencias em transigencia s. Mas, o Supremo Tribuna\ 
não pôde tJ.-ansigir, não eleve transigir e não transige nunca. A sua transi· 
gencia, em materia de constitucionalid!J.de, seria a mais alta traição .á Pa .. 
tria, o golpe de morte desferido no regimen republicano . Ao primeiro acto 
de compressão da l;iberdade individual, sob o fundamento deste sitio Jü 
constitucional, um recurso de "habeas-corpus" arrastará ao pretorio, trentt: 
a frente , o Presidente da Republica ·e a Constituição Federal. Ora, em racr. 
do exposto e da _jurisprudencia consagra da invariavelmente pelo nosso mak 
i:levado trl1bunal de justiça pergunto: hai ainda ou pôde h aver alguem qut 
aninhe duvidas sobre a s~lução desse recurso que constitue um caso de 
evidente prejulgamento? Ahi vêm os meus illustre collegas a situaçãio d~ 

aborrecimento, moral e política, a que o projecto do Senado póde arrasta : 
o mais alto representante da Republica Brasileira. 

Votaria ;pelo sitio constitucional. Nego o meu voto ao projecto emeh· 
dado pelo ' Senado. Eu adaptaria esta formula : Fica, desde já, e até 31 dt 
Dezembro, declarado o estado de sitio no Districto Federal e nas capitati~. 

dos Estados, bem como nos demais pontos do territorio nacional que forem 
servidos po·r linhas ferrear, maritimas, fluviaes e t elegraphicas. 

Foram estas, Sr. Prefidente, as despretenciosas considerações que hon 
tem em palestra fazia eu, em uma roda de Deputados, para apoiar e eorro-
borar o consciencioso voto vencido do meu illustre colleg8:. e prezado amlgo, 
o distincto Deputado José Maria Tourinho, illustrado membro da Commissão, 
de :qiplomacia e Tratado~. 

O SR. AUGUSTO DEI L1~11:A: - V. Ex . não votaria. portanto, pela dec1ara-
ração do estado de sitio em todo o territorio da Republica? 

O SR. A.RLrNDo LEONE: - Entre os dous males e'll prefiro o mal menor . 
E o mal menor é o pro~ecto da Camara. 

O SR. JoAQUIM OsoRro : - Ao menos ficamos com a Constituição. 
o SR. AUGUSTO DE LrMA: - (dirigindo-se ao Sr. Arlindo Leone) . - Se 

a . decretação se der succ13ssivamente, não simultaneamente ... 
O SR. ARLINDO LEol'{E: - Essa questão de simultanea ou successiva 

é do "lanv-c!\-prina". 
Quando essa medida se tornasse necessaria para todo o territorio da Re-

1rnblica:, o sitio. não seria sufficiente. teria mas o estado de 'guerra. 
O SR. ALINDO LEONE: - No curso destas considerações, Sr. P.residente. 

eu attribui na referida pa lestra á covardia moral de nossos sentimentos o 
horror das responsabilidades, causa unica e -originaria das demais causas de 
todos os males que affligem e compromettem a vida da Republica. 

Um dos meus generosos ouvintes de hontem, o meu nobre collega e ami-
go representante de S. faulo, o illustre Sr. Deputado Palmeira Ripper, .em 
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.um requinte de gentileza, convidou-me a occupar a attençãe da Casa. Não 
me era licito recuar do convite. Aqui têm os meus collegas a razão de 
minha presença nesta tribuna. Aqui estan~o, porém, V. Ex., Sr. Presi-
clente, ha de permitti~ que não termine sem deixar assignalado, como tenho 
feito repetidas vezes, que de delegação em delegação, sob a fórma titubeante 
das autorizações, o ' Congresso annulla a autonomia ·Constitucional do Poder 
r~egislativo e, nessa marcha evolutiva de attentados contra a Constituição, 
)\esse asf?ombroso crescendo de "capitis diminutio", não será para surpre-
.hender que, dentro em breve, tenhamos agasalhada, nas obras da cauda or-
·<,.amentaria, a suspensão das garantias constitucionaes. (Muito bem; muito 
lJem. O orador é vivamente cun,,,vrimwntad,o.) 

O Sr. Nicanor NascimenttO (*) (moviniento ele attenção): - Sr. Presi-
dente, J)eço a V. Ex. que me remetta o autographo do projecto. (Pausa. O. 
.orador é attendido.) 

Eu não ])Osso deixar, de recordar á Camara que, quando discutimos aqui 
o projecto que tivemos a honra 'de r,emetter ao Senado, o .illustre "leader" da 
maioria, exprimindo uma consideração, que manifestava definitiva convicção, 
nos declarara que era inutil o nosso debate e a analyse feita a diversos tre-
·chos do J)rojecto, porquanto este havia sido estudado por duas Commissõe's 
competentissimas de homens, que tinham meditado cada um nos termos do 
problema e o resolveram, de accôrdo com os proceres nacionaes, em orden1 
<11 solucionar a questão, que nos opprimia no m,omento. 

Assim, o que votámos parece ter sido o resultado de meditação profun-
da . Quando a Caniara pelo orgão rnustre do Sr. 1\'.Iello ll'ranco redigiu o seu 
projecto, a pprovava -o, elle não trazia só a extraordiharia autoridade de S. Ex. 
v1poiaclos), estudioso da ma teria, especialista destes J)róblemas, trabalhando 
nelles , n a prati.ca consuetudinaria de suas viagens diplomaticas através dtl 
Velho e Novo Continentes, profundamente , especializado nestes estudos pela 
sua funcção permanente de Relator da Com.missão de Constituição e Justiça, 
na qual tive occasião de observar com que cauteloso cuidado S. Ex. esmiu-
cleia todos os problemas que tem de resolver . 

Pois bem, votámos aqui a declaração do sitio com a responsabilidade d.o 
Congresso, tendo necessariamente S. Ex., como orgão que era dos poderes 
dirigentes da Republica, como orgão que era das opiniões profundamente e11-

clarecidas pelos estudos d~s antecedentes da questão~ pelos estudos da ma-
1.eria didactica doutrinaria, aff.irmado com conviicção definitiva que a Ca.-
mara primeiro, e o Senado depois, deveriam manifestar que as duas condições 
vara a declaração do estado de sitio, isto é , a aggr essão extrangeira ou a. 
com.moção intestina., se tinham produzido em orclem a ,termos nós o dever de . 

(*) Não foi revisto pelo orador . 

• 
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...teclarar o sitio, e, acc'entuantlo n:o ·mesmo ,passo .que a competencia exclusiva 
e privativa para o 'decla;rar era 'do Congresso . 

. Eu fui obrlga do antes de votar o sitio a ir examinar todos os antece-
dentes .da guestão. Procurei os documentos parlamentares ; fui enraizar as 
minhas convicções nas palavras dos mestres, que se manifesta ram aqui nos 
periodos brilha ntes e invejaveis em qu e estas questões eram cuidadosamente 
discu tidas; fui encontra r o projecto do Sr . Amaro CavaJ.canti em que todas 
estas questões de sitio e de competencia para o decretar e pa ra o . applica~, 

foràm cuidadosamente estudadas . Tive occasião de a hi ler a opinião brilhan-
t islilima do Sr. Deputado, cujo n ome illustre peço Hcença para declinar, o Sr. 
professor José Au gusto de Freitas, qu e com meticuloso cuidado examiriou a 
questão em direito comparado, todos .os antecedentes da America do Norte, 
to'dos ·os antecedentes da França e t@dos os a ntecedentes da America do Sul, 
e affirmou que 11unca o estado de A: tio p©de ser f uncção delega da. Se · outra 
eea a fórma primitiva do estado cte s itio nas fortalezas francezas 'do tempo 
de 'Fhermidor, tudo -se differençou depois separando o estado de sitio do es-
ta do .de ,guerra,ipa r a ficar a competencia militar em um caso e .. a competencia 
civil . no outro . Mas. o facto é que sempre a decla ração .do estado d e sitio é 
uma ,declar;agão qtl.e tem r esponsavel unico. 

E ' o Poder Executivo que o declaira no •m0mento em 1 q.u.e se t0rna indis-
pensavel, ou é o •Poder Legislativo que o tem de declarar com a responsabili-
'dade suprema. 1 

O Sr. Au gusto de F'reitas estuda ndo o estado de sitio deolara que elle 
cabe nas funcções privativas do 0 0ngresso F ederal, e tanto foi o cuidado de 
tod0s ·os constitucionalistas, de todos os constituintes, de todas as n ações or-
ganizadas como a nossa, que ahi se declarou sempre que era funcção pri-
vativa de cada um dos poderes, para deixa r definitivamente claro que só 
a os poder es fedeNws serii3- da do usar dessa attribuição, dessa prerogativa, cad::t 
·<1ual em seu momento ppportuno. 

Si formos ler a nossa Constit uição, veremos que os casos estã o perfeita -
mente delimitados. 

E' doutrina assentaçla por esses doutores, que citei, e nos a n tecedentes 
encontrei mais a palavra brilhante do Sr. Justiano de Serpa, qu e em no-
iavel discurso produzidq naquella época, a qu e me referi, affirmou que a 
funcção de declarar o esj:ado de sitio é personalissima, privativa do Congresso, 
nã o podendo, n em no caso de necessidade, ser delegada . 

rF~gura mesmo a h ypoth ese de que uma Camara em opposiçã o estude 
1'1.r;gamente o sitio, demorando a declaração, de modo que providencias . u r -
gentes se tornem burladas por essa âemor:a; e conclue com o conceito de que 
a inda n essa s ituação, ao Poder E xecutivo não é licito allegar que a funcção 
llle fôra a ttribuida ou (felegada, para declarar o sitio em qualquer ponto do 
territorio nacional. 
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J:!Jm todos os livros de todo~ os doutores a mesma .doutrina . . Votar o 
sitio é da competencia privativa do Congresso Na'Cional, desde que esteja 

·este · reunido. 

"Declarar em estado de sitio um ou mais pontos do territorio 
nacional, na emergencia de aggressão por forças extrangeiras ou de 
commoção intestina" (artigo .34, n . . 21 Const. da R~public.a)." 

A eompetencia para DECLARAR em estado de SJitio ... é "privativa" do 
·congresso (art. 34 cit.). E' t ambem, privativa do Presidente da Republica 
(art. 48, n. 15, Const. ·Fed.) . .A,mbos os a rtigos dizem privativa para fazer 
evidente que só os poderes federaes podem "declarar" o sitio . Ambos, porém, 
~ó o podem "declarar" . Ao Presidente não é Hcito autorizar a qualquer gene-
ral, ou a q.ualque.r m inistro a fa zer tal declaração porque é ella "privativa. 
personalíssima", delle só, prc;>pria de1Le 1Com exclusão .de outro qualquer. Ao 
Congresso tambem não ·é licito delegar a 1(!luem quer que seja a competencia 
para "declarar" ·O sLMo, iporque Hie é priv.ativ.a a competencia de .declarar 1a 
sitio e .privativa q uer dizer "que lhe é propria, com exclusão de out:vo qual· 
quer". (Dom. Vieira - Dice. vol. 4°, pag. 950) · "Que exclua a outro qualq•ue~ 

da mesma qualidade, uso ou direito". 
Assim, quando a <f aculdade, u so ou direito de declarar o estado de sitio, 

"incumbe privativamente ao Congresso", estão todos os outros poder:es ex-
cluidos de tal qualidade, uso ou direito; •e d~lla não póde usa,r o Presidente 
,da Republica. 

Será tal faculdade cumulativa, commum, de modo que ambos -os poderes 
possam della usar? Não. • Cada momento investe um dos poderes. 'Els<tando 'º 
Congresso reunido, só elLe tem competencia para ·Q.eeretação do "assedio", do 
sitio . 

Não estando o Congresso Naciona l a fuµccionar a qualidade é do 1Prec 
sidente . Não é um.a faculda:de cumulativa, commu•m, como insinúa o demenlo 
do sophisma. Não ha nenehuma confusão, nenh11ma ·communhão entre as 
duas com'lJetencias. Antes é exclu siva da •eubra. 

·"Não se •achando reunido o 'Oongresso, Compete privativamente 
ao Presidente da 'Republica: 

.. . 15 - "declarar o estado de sitio em qualquer ponto do terri-
torio nacional.'" 

Ora um, ora outro, cada qual em condições perfeitamente delimitadas. O 
Legislativo, como regra, e o Executivo só excepcionaJmente, na :falta do 
Congresso, quando este não estiver reunido. 

Declarasse o Presidente o sitio amanhã, sem o voto declaratorio do Con-
gresso, e nem um só Tribunal respeitaria t a l declaração e seus effeitos. 
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E:' opinião geral. Rawson, como Araia, confirma este ponto de v11:1ta. 

Barbalho pontifica: "Quanto á competencia, ficou ella sendo pri-
vativa do Congresso e (em sua ausencia), ao Presidente da Re-
publica", 

no que explica que· reunicl.o o Congresso, o Pres'idente não tem quali.dade ne-
nhuma para declarar o estado de sitio . 

"Que poder (exclama elle) sinão o Legislativo, que autoridade 
- a não ser a dos ·mandatados do povo poderia ficar com semelhante 
faculdade?! " 

Demais, além de ser isto expresso na Constituição, doutri'lla dos mestres, 
meditemos, senhores, que estamos ezn um regimen de ·poderes limitados, pre-
cisamente marcados. O povo só entregou de suas liberdades o que expressa-
mente outorgou. Ora, no caso, o que a Constituição quiz :!'oi que os manda· 
tartos do povo, estando reunidos e, occorridas as emergencias duras d.a com-
moção forte e da aggressão ao territorio os seus mandatarias examinasserr. 
a emergencia, sopesassem elles mesmos a contingencia, cotejassem os males 
do sitio com os do perigo da Republica e resolvessem eUes proprios , com suil 
res11onsaJbilidade declaras*em o estado de sitio. ·Esta outorga evidentemente 
só se póde entender "strtltujury", liunitadamente. Primeiro: é uma outorga 
de mandato expresso e J?rivativo; segundo: é faculdade odiosa,, e, portanto, 
sõ se póde entender em termo e estri{:tos. "Odiosa restringend.a" . A intelli-
!l'encia dos termos tem dE;> ser ahi restricta. Qra, como, deve ndo ser restricto 
a:hi o entendimento da oqtorga, onde e lla diz "declarar", com toda a respon-
sabilidade poliica, constiti.icional d.a declaração e sendo ella privat,Iva vamos 
entender nós, com os sonhisnm.s _submissos do Senado, que podemos subs<ta-
beleoor o mandato? Se "priV'ativa", Sr. Presidente, exclusiva de outro di-
re·ito, só utilizavel, exercjtavel, pelo poder a quem está conferida como vai 
este poder, quem tem a outorga nos termos expressos, em que lhe foi com-
m.ettida, alterar c,s termos do alvará, que ·O investe, e, de privativa, transmu-
1dar a prer-ogativa em nãp privativa, em commum?! Pois algu em que recebe 
uma procura:tori'a limitada, cla usulada, com a clausula expressa de "privati-
va", de instran~ferivel , não substabeleC'ivel, póde dilatar o instrumento do 
mandato, alteral-o na ,es,..encia, e, onde elle diz privaitivo, para ser exercido 
personalissimamente, linúta ndo a um só a outorga, entender que póde tran!;-
mittir ·a t erceiro as forç::i,s que a elle representante e mandatario :!'oram da-
dos ·privativamente, indelegavelmente·~ 

Quer a Camara ver como o absurdo desta delegação ba t<:l nas paredes 
da Oonstituição como UJl1 abeirado nos muros de um manicornio? O n. 21 dá 
ao Congresso a faculdade .de "approvar ou suspender o sitio que houver sido 
declarado pelo Poder Executivo". 
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Declarado o sitio, logo que o Congr·esso estiver reunido, tem o Executivo 
de o communicar ao Congresso para approval-o ou suspendel-o, mas no caso 
de teratologia constitucional occorrente, em que o Executivo decrete o sitio , 
"em um ponto do territorio, ou em mais de um, terá d~ inunediatamente 
commµnicar ao Congresso para "approvar" o que elle mesmo autorizou. 

Oomo agir? Como cumprir o preceito dq art. 80, § 3°, que diz: "Logo 
que se reunir o Congresso"? 

1 
Declarado o sitio a 16 de Noveimbro proximo, reune-se a 17 o Congresso 

e, como, "logo que. se reunir •o Congresso tem o Executivo de relatar as me-
didas tomadas", deverá o Presidente mamdar mensagem CG>mmunicativa ao 
Congresso?! 

Vêde, senhores, "abyssus abyssum invocat". O absurdo da delegação 
inconstitucional, contraria a•o que foi a Constituição ·do Imperio e ao que 
~ da republicana, V'ai esbarrando convulsivamente - em seu inglorio cami-· 
nho - contra disp·osHivos expressos, que se vão integl'ande ao travéz da ' 
Consitu ição, ·e que, dando-lhe a i•ntelligencia, vão :revelando o absurdo invero. 
oimil da. delegaçã.o senatorial. 

Sempre privativa do Congresso. IndeiegaveJ.. 
Não encontrei esta doutrina sómente sustentada pelos egl'egios doutores 

:t que acabo de me referir; tambem a encontrei, dez vezes seguidas, repetida 
pelo egregio jurista Ruy Barbosa , o qual declara nos "Actos Inconstitucio-
naes", como acaba de ser lido pelo illustre Deputaclo ba hiano, declara no seu 
volume do "Estado de Sitio", ta mbem nas suas p etições e razões de "habea s-
corpus" e ainda declarou quando discutio o estado de sitio de,cretado pelo 
Marechal Hermes, que, sendo é\ecreta do o estado de sitio, marcando-se termo 
que ia coincidir com o exercicio das funcções do Congresso, não era absolu-
tamente poss1vel que este sitio fosse a pprovado pelo Congresso, porquantd 
a doutrina da delegação do sitioo era exorbitancia pratkada pelo Executivo. 

Accentuava ma·is que o Congresso Nacional san,ccionara e approvara espe 
sitio, no qual tinha. havido invasão ·de suas funcções indelegaveis, o que era ' 
acto de submissão vergonhosa e humilhante. 

Pois bem, isso que naquelle momento ·er.a um acto de submissão vergo-
nl10sa e humUhante, é o que temos de praticar hoje, S'e approvarmos a 
emenda do Senado. 

O SR. GoNÇAI.VES MAIA: - E' o caso de não a a.pprovarmoS'. 
o SR. NICANOR NACIMElNTO: - Declaro a V. Ex. que, por mais que õe 

allegue s.er grave e difficil o momento, eu não posso v:oltar atraz do voto que 
aqui dei e que foi o resultado de larga meditação. E . m~s : não p•osso com-
prehender que homens que têm a responsabilidade d~ governo, em uma hora 
df\ grandes difficuldades, venham dizer á Nação, de modo solemne, exigindo 
elo Congreso Nacional que se mantenha reunido até ás 4 horas da madruga-
dft : "Elssa medida. de estado de s1tio é urgente, e na fórma proposta, foi re- · 
solvida depois de grande ponderação pela•s forças dirigentes da Nação"; e 
depois de se ter de!iberaclo, neste sentido, declarado ao paiz, aos nossos a l!ia-
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<los, á Arrl.erica, que nós ~sõ assim Unhamos decidido ··a põs funda. reflexão, ve-
nham .di'zer no dia seguinte •que· o· prójecto ê um m onstro•! (Muitos •apoiatlollt.) 

Oomo; senhores, e·m um momento grave o Co·ngresso Nadonal se r eune,, 
medita, delega ás suas int-elligencias superiores, aos r esponsaveis p elos des-
tinos da Nação, o estu:do e a resolúçãó desta questão, r esolve-a depois de 
iliscussões proferidas em que os origãos· expr.essivos da· autoridade nacional, de-
claram que esse é o resultado· de uma meditação definitiva, e ~ogo depois se 
lllffirma , tambem que; sendo isso onp11oducto da elabornçãoJdas maio11es intelli-
gE>ncia:s, dos homens de grande responsabilidade, vamos recuar do acto., paira 
r.econhecer que, o que. resolvemos, o que declaramos ã; Nação, ser resolução 
intelligente, patriotica e consciente era um monstro <io qual devemos cor.ar•?! 

Daremos ao paiz. este v ergonhoso exemplo; este inq.U:alificavel especta:culo 
de r!diculo de dizer aos 25. 000 . 000 de bras.Ueiros: somos . os responsaveis dos 
vssos desl!ino.s ; a vossa fortuna , o vosso patrrimon1o moral; como material, a~ 
conquistas toe.las que t endes realizado, tud:a isrto nos entregastes para que, 
estudand•a • as vossas condições, meditassemos sobre os elementos da questão, 
e depois de bem meditado tomassemos a resolução, pois somos de uma levian-
dade tal, que adoptamos uma •resolução de modo solemn·e, unanime; a Camara 
dos Depu ta.d-os, unanime, votou ·essa resolução amadurecida sobre os vossos 

· des tinos , sobre as vossas fortunas, sobre a vossa tranqui.Hidade, sobre o vosso 
dire'.to, sobre a vossa liberda de; nnas a sua resolução era ridiculainente im-
1-ensada, leviana; nada

1 
tinha resolvido ; tinha praticadn puerilmente como 

crianças irresponsaveis . (.Apoiadoir . ) 

Não podemos oonfe~sar 1s;so á Nação, sem tmrrrbetn declararmos que aban-
donainos o · Governo qµe não · tem·os capacida de nem responsabilidade, não 
temos gravtdade bastante para est e momento excepciohaJl da nossa hitoria . 
(.Apoiado-'~ ) 

O SR. GoNÇAL:VEs MAIA: - · Ap'oiado; a gora, isto de combater e votar ·a fa-
v 0r; não• va1. 

O SR . NrcANoR'. ' N'lisciN!EN T'o! - · A!: autorida de nas democracias não se 
funda na força:, tem q1:1e se fundá r ·na convicção, na opinião, no respeito que 
o povo tem a •seus · vepFêsentantes: Ou agi:mos no sentido do diraito do 'POVO 

que representamos. no sentido de < seus inter·esses; resolvemos com gravidade 
e s!zudez, ou não temps ·O direito de estar no .Parlamento, porque estamos 
trahindo a confiança que ' nos deu a Nação;' procedendo como cria nças levia-
n as, cama homens .que avançam para recuar, qlle affirmam para nega r; hoje 
.resolvem, de um ·modo pmra· amanhã r l:isolver ·eun: ·sentidó cohtratio . 

Esses -assim não- são capazes dà- decidir dos de$tinos de um povo na hora 
gra.ve em rquei .ar,exlst'e11cia desse pt>vo" tem da ser resolvida. 

O ' SR. G0"NÇADVE!t"1,'[Aú1 ~ IStó s'e traduz no voto. 
O.rSR-:- NrcANo NAsérMEl'<Tii. ~- Que corrcei to · p6"6.'e fazer amanhã' a Alle-

manba~ d#.s ~ nlilSsas ' r'e130Iu~ões , sé'-ve1"iffüât · que. ellà:s passam da perfeição á 
mon!3tzi\rnsi'dade, trancraillament'é: sem ' n'e:nh.uma emoção . 

O SR" GoN<::ALVE& MAIA: - Qu'ero ver isto rro voto . 
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O SR. JosÉ MARIA: - Deve-se manter o que a Ca.mara fe.z. Esse é que 
-ê 0 voto. 

o SR. NICANOR :N" ACIMlilNTO l - Sr. Presidente, ningueni, mais do que 
eu, nesta Casa, estima com carinho mais seguvo, com sincerida:de mais fra-
ternal, o illustre Relator, que eS>Creveu ·o p,arecer que vcamos votar; e esta 
ii;mizade fraternal, que nos liga, me dá o di11eito de criticar o s·eu ·acto e de 
·dizer -lhe que S. Ex., Relator e 01·gãe representativo da vontade da Caro.ara, 
Pã o tinha o direito de transbgir sobr>e este assumpto, de recusar o seu voto, 
no qua l a.creditamos e com o qual 'votamos. 

Esse amigo, que tev.e nos prinrniros momentos de combate, a desordem 
.senatorial , a visão nitida dos seus e nossos deveres, que com tão imperterrita 
res'.stencia rebateu . as aff.irmações do Senado, e pelo seu talento, pela sua 
-cultura, pela .sua energia, º. obrigou a r ecuar em todos os pontos, não deveria 
ter cedido por uma transigencia mal entendida, nos pontos em que isto se deu. 

A nossa responsabilida de, perante o extrangeiro, e que na hora presente, 
-nõ~, os Deputados, os representantes do povo, queremos o sitio por decla-
1·ação nossa, nês a deveramos ter mantido integral. 

o SR. L UIZ DOMINGUES: - Ou não o queremos. 
O SR. GONÇALVES MAIA: - Ainda está em tempo; vae-se votar. 
O SR. NICANOR NAsCIMEITo: - Mas tran!>igir com esta formula que 

-não é nada mais que a • expressão se11atorial, da. vaidade incoherente , da vai-
üade. que colloca os nomes e as personalidades a cimada P.atria, não devia.mos, 
-0 não· devemos· fazer (Mui.to be11i.) 

Será possivel que o eminente jurista, honra desta Casa, pelo seu cara-
-ct e1· e intellige-ncia, possa erg,uel• sua fronte, fazer sonora a sua palavra 
para dizer á Camara que .. o que vamos votar não é uma inconstitucionalidade 
flagrante? Poderá o Sr. Mello Franco, sob cuja responsabilidade nós tantas 
vezes votamos, acreditando nas afffrm.ações do seu saber e {la sua conscien-
·.cia , vir dizer á Camara que nós, votando essa a utorização ao Executivo, para 
-0.ecr:etar o estado de sitio, não estamos praticando um crime contra, a Consti-
t uição, não estamos praticando uma covardia inominavel, qual a de tEansferir 
pa ra ol!l.trem ª ' responsabilidade que devemos assumir no mom,ento? Como .va-
mos nós agora, por um voto qu e é uma retratação, que é um canto de p,alinodia , 
desaut0rar o nohre " leader" da maioria que declarou aq;ui, "coram p,o.pnlo", 
na solemnidade da noite, que aquillo que estavamas resolvendo era ·. o que 
·estava assente definitivamente pelos directores. da Republica, pelos homens 
qu e tinha•m a .consciencia do que estavam resolvendo? Comei podemos nós re-
-cuar? e recuar de que? Si nós, ao n10nos, pudesse'.mos fundar o nosso. r.ecúo, 
:alicerçar a nossa deserção nos Principias constitucionaes, em a lguma,. a uto-
ridade suprema e definitiva, a inda compr ehenderiao que as consciencias se 
pudessem aba.lar e as certezas pudessem entrar em duvida . 

. Si eut tivesse encontrado. no passado desta. questão, nos antecedentes do 
-est,ud6l de todos estes problemas, qualquer auto1·idade que m.e declaraSli!e 
.que podíamos delegar o sitio ao Sr. Presidente da Republica, a inda eu )poderia 
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ter abalos de consciencia e el:ltremecimentos de convicções, duvidas sobre °' 
modo de resolver, mas é o "expounder of the Constitution", o maior do~ . 
nossos expositores, a autoridade maxima, não uma vez, mas dez vezes segui-
das, co;n todas as forças supremas da sua admiravel eloquencia, com as ex-· 
pressõe::; mais conscientes, mais cabaes, mais fortes, de uma convicção fun-
dada no estudo profundo, na meditação definitiva, no patriotismo aquelle que-
foi o proprio autor da Constituição, interprete authentico da mesma, quem. 
diz, não uma vez, mas muitas, que não podemos delegar esse poder! 

Como poderia eu, por uma simples hesitação de momento, conferir essa 
autorização ao Executivo, contrariando todas as minhas convicções, neganclo-
tudo quanto tenho affirmado, para mentir a mim mesmo, para mentir á Na-
ção, para m entir a o mestre, ao "expounder of the Constitution" ! ! 

Senhores, meditae, vêde que a nossa situação é ridicula. perante nós m es-
mos . N inguem pode1·á olhar para si mesmo, sem que tenha vergonha d;isse 
a,cto de indisivel, da mais franca covardia. 

Recuar deante de que? 
O SR. GONÇALVES MAIA: Não teria classificação, se a Camara voltasse-

atrás. 
O SR. LUIZ Do11uNGUES: - Por isso eu disse que o sitio do Senado é 

um pre~ente de ~regos. 
o SR. NICANOR NASCIMENTO: - Recuar, por que? Para sahir das for-. 

mulas energicas de um povo, que resolve pelos seus representantes, para 
entrar em fórmulas tibias, ~nentirosas; capciosas, falsas, .que vão permittir 
a chicana; .a advocacia administrativa, a fraude contra a lei que decretamos? 

Senhores, analysemos 'as expressões dessa emenda e vejamos qua nta 
capciosidade se infiltra a través de todos os seus póros, intestinoe, todos os 
seus elementos constitutivos, sendo que essa resolução é uma filigrana de-

fràude, de mentira, permittindo ·todos os t a rtufismos e todas as transacçõeg 
futuras . 

O Sit. GONÇALVES MAIA: -- V. Ex. está se cornpromettendo muito; a Ca -
mara pôde votar contra o que V. Ex. está dizendo. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO : - Que tenho com isso? A minha responsa-
bilidade está salva. 

O Sa. Auous1·0 DE FREITAs: - Com este sitio vota do pelo Senado, o Go-
Terno não deterá ninguem até 31 de Dezembro. 

O SI!. NICANOR NASCIMEN'J'O: - A minha responsabilidade estará definiti-
Tamente salva . Hei de analyzar essa emenda deba ixo do ponto de vista 
constitu cional, deba ixo do popto de vista ·politico, debaixo do ponto de- vista 
internacional, e debaixo do ponto de vista moral . E demonstrarei. 

Senhores, a em enda diz jsto: 

... Art. 1.° Fica o Governo "autorizado a, desde já e a té 31 de 
Dezembro", declarar successívamente em estado de sitio, para os· 
firis consti tucionaes ... " 
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' Senhores, pordoae que eu pergunte á Camara : o Congresso Nacional 

pôde, porventura , vota r uma meqida qu e não seja para' fins constitucionaes" 
Para fins constitu cionaes! ! Mas como havemos de entender essa insinuação 
qu1:1 perpassa ao travéz da lei, que ella seja uma phrase escapada e aban-
dona da pelo nosso grande lettrapo, o ma ior dos nossos escriptores, pelo 
maior dos nossos oradores , por a quelle homem cuja phrase é modelar e 
perfeita, na sonoridade, na graph ia, n a fórma e na expressão? Certamente 
não .ia o h omem m aximo, da su a formosa e f ertilissima intel!igencia, do seu 
conhecimento profundo da lingu a e de legisla r, de sua pratica de escrever, 
de modelar leis, deixar passar uma phrase que não fosse a expressão do seu 
pensamento! 

O SR. GONÇALVES MAIA: - E ella t em significação; demonstra rei. 
O SR. NICANOR NASCIMENTO: - Perdoae! Para fins constitucionaes ! ! 

Mas, senhores, não ha expressão definitiva de conceito que não esteja 'liga-
da ao seu proemio, e qual é o proemio, a interpretação a uthentica e definitiva 

dO' conceito do , legislador desta hora? E' o discu rso, é a oração, é o con-
ceito com , que o a utor da phrase prece.deu a phrase . Si o Senado declarou 
pela voz do seu ma is conspicuo m embro que se deixava vencer pela elo-
.quencia torrentosa do m aior dos nossos oradores, que se deixava dominar 
ppr aqu elles çoncei-tos formosos qu e elle sabe emittir, é porque estes con-
c~tos qu e aqui ·eram introduzidos "para ·os fins constitucionaes", tinham 
de ser entendidos pela fórma P?r que os tinha entendido o seu proponente . 
Ora, q ual a 'fórima por que os entendeu o proponente no seu extraordi-
nario discu rso, na sua ora ção deta lhadda, cuidadosa e minuciosamente apre-
sentada? O que precedeu á a presentação desse "para fins constitucionaes", 
foi uma nobre e formosíssima ora ção, em que o maior dos n ossos consti-
tucionalistas decla ra va qu e o sitio só era constitucional , só era para , "os 
fins constitucionaes", só realizava a expressão da Constituição, só estava 
cumprindo o preceito da l ei rnaxima, quando elle decorria da aggrc:issão m a -
terial ao territor io por forças armadas ou quando houvesse no interior a 
cornmoção intestina . .. 

O SR. ALAOR PRATA: - Esse ponto é o mais importante. 
o SR. NICANOR NASCIMENTO: - Esse ponto é gravíssimo . 
Ora, Sr. Presidente, á inconstitucionalidade do sitio actual decorrente da 

falta ·de competencia e poder para qu e o Congresso delegue suas funcções, 
temos que a junta r mai-s €'sta: é que, para que a a u torização do Congresso 
se possa realizar, é ,essen cia l que o Poder Executivo se encontre deante 
clessas duas emergencias - ou commoção intestina ou aggressão t erritorial, 
por forças militares extran geiras, porquanto essas duas condiçõe~ foram as 
estabelecidas pelo illustre ·e insigne orador do Senado, quando apresentou a 
sua emenda. 

O "para fins const.itucionaes", portanto, tem de ser entendido conforme 
1Ul razões que determinaram a entrada desse trecho na l ei. 
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.A,manhã,, quando o Sr. Presidente da Republica quizer usar desta au-
torização não ppderá fazer. Os a dvogados dos interessados virão dizer pe-
rante o SupremG> Tribunal Federal que a a utorização foi dada dentro da-
quellas · cla u sulas limitativas, marcada pelo discurso do honrado Senador e 
que, desde o Poder Executivo. está declarando o sitio fó1·a desta clausula pre-
estabeleC!!ida, o sitio foi declarado inconstitucionalmente não para fins 
constitucionaes, é inoperante em relação aos direitos individuaes contra os 
auae.s o Poder Executivo tiver de agir. 

O SR. FI<EDlilRICO . BORGES: - Basta ser uma simpJes autorizaçãio para ser 
i•nconstituciona,1 .. 

o SR. NICANOR NASCIMENTO: - I sto eu j(l. disse. 
O SR. AuGUS'rO DE FREITAS: - O proprio parecer da Comnnissão d:iz isso . 
o SR. l!"REDERICO BORGES: - Nem precisa ir mais longe. 
O .SR. GONÇALVES MAIA: - Foi da Camara um projecto nacional e voltou . 

um projecto allemão. 
O SR. Lurz DOMINGUES: - A:fünal chegaremos a isto: ao Swpremo Trilbunal 

incumbirá dar ou negar este sitio, conforme entender. 
o SR. NICANOR NASCIMENTO: - A.ssim, Sr. Presidente, é preci.so repetir 

e repisar as etapas historicas dessa votação no Senado. 
Quando chegou o projecto ao Senado, -o Sr. Senador Alcindo Guanabara 

declarou qlle o 1projecto era um monstro ... 

o SR. GONÇ'AT.VES MAIA .'. - Monstrengo. 
O SR. NLCANOR NASCIMEJ~To : - .. . que. absolutamente não poclia • ser ap-

provado p elo Senado e o hop raclo Sr. Ruy . Barbosa, com s ua in1=ensa a uto-
ridade, disse, foi publicado 11or t;oclos os jornaes, que o. projecto ·de estado de 
sitio não podia ser votado. porque era a violação de todG>s os. direitos dos bl'a-
s'ileiros. Como se ia comprehender o estado de sitio la nça.do sobr.e S. Paulo, 
sobre o Rio Grande, sobre Santa Catha.rina e Pai·an(i? Que tinham .o Acre, os 
F.Jsta'<'!os do Norte de oommocã.o para que a té lá se estendesse o. sitio? Disoo1.o 
Sr. Senador Ruy Barbosa, foi ·publica do por todos os jornaes; não foi cé>n-
testad'o por S. Ex., nem ·pm· nenhwm .outro. 

E ste foi o primeiro ge.sto. Nem só foi um gesto como chegou a Comrruissão 
senatorral a a utorizar o seu nobre Relator a elaborar um ,projecto .. . 

O SR. LUIZ DOMINGUES! - Disse muito bem o Sr. Deputado Gonçalves 
Ma'ia - foi um projeeto nacjonal para o Sena do e voltou ,um projecto allemão. 

o SR. NICANOR NASCIMi;:NTO : - . '. sem nenhuma especificação 1 Coma, 
poré>m, viram que as resistencia.s nacionaes logo .se levantariam pa:ra. susten-
tar o gesto da Camara, qul'l de todos eis r ecantos do paõz se ergui"am á voz 
da Nação e:idgindo que os conceitos da Camara fossem mantidos; que o pro-
jecto fosse approvado e.orno definitiva vontade nacional; não ou.sa.11aan• atacar 
dé frente a questão e recuq.rMn; e depois de recuar entraram nas . confa bula-
ções, nas quaes a h.ah'ilida;cle conseguio aquillo que não pudera obter a força. 

Como n•ãio• tinha m a auda.cfa p·era.nte. a Nação de negar o estado de s itio, 
necessario á manutenção d~ ordem e defesa elo pwiz, procuraran1 uma f6rn1ula 
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flltnbigua, pela qual o direito do Presid!ente da Republica fioasse tão em duvida 
q1:1e el!e ti'Vesse de hesitar na •sua1a;pIJ<lieação e não a a'Pplicasse. 

O SR , G@NÇAI.v.Es MA!At - Esse projecto revoga ·a declaração de g.uerra, 
o SR. NICANORI NASCIMENTO: - Ora,, sennores; eu aicredito q1:1e nesta .hora 

de uma .gravidaide sem par, muito maior do que a gravidaide que se afigura 
a m uita gente, a primel'ra Obrigação dos representantes do povo é sua since-
ridade mais la ta ... 

O SR. GONÇALVES MAIA: - A sua probidade. 
O SR. NICANOR NASCIMENTO: - . .. é a exteriorização dos propositos ma-

nifestadlos pela palavra . 
A Camara, pelo seu Itelator, declarou: 
"Isto importa em delegação :de funcções priva tivas de um poder a outro, 

o· que • se 1 nãb coaduna com a: lettra: e o espirito qa Constituiçãh ." 
Amantiã, quando ·os interessados reclamarem perante o judic:iari o, a!Ie-

gando· a inconstitucionalidade desta · lei, sob o fúnda mertto de que ella é i'!lope .. 
rainte, não p.'ide .obriga:r os b' ibunaes, n·em violar a liberdade Cte ningue1n, o 
primeiro apoio interpretativb qtl'e en·contrá.rã .o reclamante pel.o seu direito in-
divid1:1al será- a phrase precisa do R elator da' Camara. O Senado teria dito: 
"Não , é p'ossivel •o es.ta:do de sitio, porque não ha coirrunoção intestina nem 
aggressão extrangeira ." E a Camara t·erã dito pela voz do seu Relator: "!sito 
i.rnporta em delegaçfür de funcções· privativas de U!TI poder a outro, que se não. 
coaduna com a lettra e o espirito da Constituição ." 

De rnod0 que a interpre taÇão da lei garantindo os direitos individuaes dos 
nossos inmigios que se pretenllem, aqui residentes, e que lhes vai assegurar o 
"habeas-.corpus", os interdictos possessorios e as acções de toda ordem a 
que hão de recorrer contra essa . lei, será precisamente a palavra dO" R ela tor 
e será a do Senado. Como ficara a Nação guarnec!àa ; se está desguarnecida. 
pelo voto do Sena,do e p.elo parecer da Camar.a, e terá de ser · combatida: pelo 
judiciario, que só póde cumprir as lels dentro• da: Constituição? Quaes~· foram 
os pr-olatores des ta emenda? Quaes foraJm os orga nizado·r'es dessa lei?. No 
Sena do, o e·merito Conselheiro Ruw. Barbosa; na Caimara, o emim~nte"Sr : Méllo 
Franco. Pois bem: serão precisamente as duas autoridad!es que os recorren-
tes, que os peticioonarios dos diireitos· individuaes irão apresentar ·para pro-
var que ·estão r eclamando .dentro da Constituição, contra um acto de prepo-
t ência , de violencia fulminado pelo mesmo Senado que o ·Votava e pela .mes-
ma. Camara que o está V'ótando. 

Senhores, .eu me recordo de que, quand0 •nesta Casa se diseu tio ' a lei de 
expulsão de extra.ngeiros, proposta pelo eminente então• Deputado Sr'. Aaolpho 
Gordo, hoje Senador, eu diss·e desta tribuna: - A l&i está organizada de tal 
modo que ena resultará nenhuma. Amanhã, o Supremo Tribu•nail, ree!lamados 
0$- direitos individuaes , com argiumentos tf.I1aGl.os da Consrtrtuição, hà ' de ' de-
clarar que esses residentes extrangeiros .nã0 podem ser expulso's "do p'Mz. 

P 'ois bem: A hora gravis:dma cheg,ou em que· o ' E stado de ' S'. :Paulo, na 
defesa da ordem e de su a economia . interna; te;ve de -expü.J:sar' · e'X.trá:hgeliros 



- 186 -

aqui residentes. E o ·Supremo Tribunal acabou de lhes <lar ganho de causa, 
declarando pelos seus mais autorizados membros que a l'ei era positivamente 
h1constitucional. Dest'arte, ella resultou absolutamente :Lrnproi'lqua para ga .. 
1"1ntir aquelles interesses e direitos que se pretendia assegurar. 

A.gora, ·em uma hora mais grave, e dilatada extraordinariamente a ex-
tensão das nossas responsabilidades, nós reincidimos no erro. Somos uma pa-
tl'ia de tal desgoverno e comrrnandados por irresponsaveis de tal ord'em que 
votamos uma lei declarando immediatamente que ella ê inconstitudonal, isito 
é, que não pôde ser cumprida. 

Appello daqui para o nobre Relator, afim d'e que S. Ex., busque nas 
energias masculas da sua consdencia, na no'breza do seu espirito, na immen-
sidão das responsabilidades que neste momento lhe pesam sobre os hombros, 
considerar o seguinte: arrnanhã, quand.o a desord•em material tiv·er explodido 
dentro da Patria, qua nd'o o estouro das granadas estiver cantando, em nosso 
littoral a 'nossa defesa contra os elementos inimigos internos. e externos es·-
tiver destruindo a Nação, o responsavel perante a Pat1'ia, perante as fa milias, 
pel"ante o futuro será V. Ex. Quando o Supr·emo Tribuna.l tiver sido obri-
gado a libertar os nossos inimigos P;'Lra que armados dentro da Patria se ati-
rem contra nós, teremos o direito de dizer ás familias brasileiras, á raça bra-
sileira, aos nossos mutilados, aos destru.idos, aos esma.gados, aos deshonrados, 
ãs mulheres viola.c1as, teremos o direito de dizer: o responsável por tudo isso 
é o Deputf.lido Mello Franco (~artes 1'ehernentes) que não teve a coragem de 
resistir á acc::ão do Senado, em nome da verdade! 

VozFJs: - Nifo apoiado. 
o SR. NICANOR NASCIMENTq: - F.lu appello de· V. Ex., para V. Ex. mes-

mo, Sr. Deputa do Meno Franco. 
V. Ex . . sabe qua.J a ·estin14 que lhe tenho. mas appello para V. Ex., que 

sabe qua.nto a Camara lhe obedece ... 
O SR. AI.vAP-o DE CARVALHO : - E' á cons9iencia nacional pelos seus repre-

sentantes que V. Ex. so Çleve dirigir. (Apoiados.) 
O SR. NICANOP. NASCIMJiJNTo: - ... para que venha dizer á Ca.mara que 

não podemos votar isso. porquQ a lei resultara inefficaz. 

V. Ex. a i•ntelligencia {uJgurante e m ascula , de que fallamos. com res-
peito e veneração que se t êm pela sua sinceridad'e, pela honra e dignidade 
qUe V. Ex . . r epresenta: não está nos casos de se presttar a conciliações in-· 
confessave.is, a s ubmissões. a sophismas; a dlminuigão da capacidade que te-
mos de representantes d~ Nação, para responder por esta deliberação, é um 
caso de probidade profissional e politica de V. Ex., para quem appello, cer-
to dos seus sentimentos generosos. Não podemos aqui votar o proJecto que 
V. Ex. nos aconselha approva~· e que o Senado nos mandou; em cujo pM"ecer 
V. Ex. nos declara, n eolle me-srpo, que vamos v;otar uma inconstitucionalidade. 

o SR. GONÇALVJiJS MAIA: - Apoi•ado. 
o ·SR. NICANOR NASCIMJiJN'.!10: - A vehemencia do meu appeHo ... 
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O SR. ALVARo DE CARVAt.rw: - ... dim.inue a causa, porque ê . pessoal. 
(Apoi.ados.) Quem está deliberando são os representantes d:a! Naçãio, ê a 
Camara dos Deputados . 

O Sr. Mello Franco· ê )lrna consciencia como outrá qualquet· de represen-
tante da Nação . (Muito bem.) 

O SR. GoNÇALVES MAIA: - Não apoiado, ê o Relator do par.ecer. 
o SR. AI.VARO DE CARVALHO: - E' uma opinião . 
o SR. N!(:ANOR NASCIMEN'l'O: - Nã10 ê uma opinião. 
O SR. CINCINATO BRAGA: - S. Ex. está exercendo mandato na Commissão 

de Justiça , conferido pela Oama.ra. 

O SR. NIC'ANoR NASCIMlilN'l'o: - Sr . Presddente, nós estamos em um go-
verno democratico e ·de r epresentação. Um simples popU!lar que falle em uma 
conversa e emitta uma opinião não tem a mesma r esponsabilidade que o hu-
milde Deputa do Nicanor Nascimento, quando se manifesta '.sobre u.m ponto de 
direito ela Cons1lituição. Tenho a responsabilidade da representação que tem 
o Dep~tado, a responsabilidaCLe do meu passac1o, ck> nome que ecÔa pelo paiz, 
que ê lido por toda á pa rte e tem uma publicid'ade extraordinari:a, qu e se 
f unde no conceito que possa, ter no respeito que a Nação 'tribute ao homem 
que intrepidamente se bá te pe1o direito dos seus concidadãos. 

Quando a Nação a.cata o voto do Sr. Mello Franco, não acata o voto 
qo mineiro refugiado em um rincão •remoto de provincia, mas o voto do re-
presentante illustre, que tem o conhecimento de todas essas questões, que re-
presentou o .Brasil na Europa e que aca.b!J, <le represental-o, com excepcional 
brilho, na Bolivia (apoiados g eraes ), e ê aqui continuada!Ilente o Relator da 
Comunissão de ConstituiçâJo e .Justiça, cujos· pareceres acatamos, cujo nome 
illustre rep.ercute por todo o paiz como uma voz r espeitada, amada e qm:l-
rida pela sua dignidade, pelo seu ta~ento e conhecimento ~ questões. 

VOZES:- Muito bem . 

o SR. NICANOR NASCIMlilNTO: - Não ê um:;i, voz isollada, ê mais - V. Ex. 
vai vêr - no momento gravissin'lo em que a Patria se encontra osClilJante 
ã beira da victoria ou da derrota ... 

O SR. ALVARO DE CARVALH·o: - Quero o Sr-. ~ello Franco representando 
a opinião .a:a Crumara; o que nã.o quero é appello a o "eu", ãs individualidades, 
aobrapondo~s á opinião nactonal. Foi por isso o meu pr.dtesto. 

o SR'. NICANOR NASCIMENTO : - V. Ex. vai vêr que não é nesse sentido 
que fallo . O Sr. Mello Franco não foi como individuo o Rielator do parecer. 
Quando S. Ex. foi escoJhido dentre os meimbros das duas C'ommissões, nota-
veis com o applauso <:om.pleto da Cam.ara• ,era a expressão de sua dig-nidlade, 
de s•eu passado, de sua intelligencia, ·!Te sua moral , de .seu patri!otismo, mas 
era tambem o representante em que a Camara confiava o centro {le todas as 
inforrnaçõe.s, de todos os elementos que fosse ouvir .a Governo, os seus 
presentantes, .os seus Ministros, os Relp.tores do Senado, os direc.tores 
opinião, auscultar a .opinião do paiz qua ndo S. Ex. fa llou. " .. , 

re-, 
da 
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O SR. PREJSIQEN'.r!il : - Peço a attenção do ora<ilor. O Regimento não 
1permitte que S. Ex. contiinu e em terreno pessoal . 

o SR. NICANOR NASCIM!ilN'l10: - Creio que V. Ex. n ã o tem vazão; :mas, se 
V. Ex. me cassar a palavra, eu n>e .subi:netterei, m<iS guard,arei integ11a ,a mi-
nha liberdade de palavra e de tribuna. 

O SR. PRElSitlEJNTEJ: - Attenção ! O orador pôde continuar. A Mesa não 
pretende cassar a palavra a S. Ex. Apenas chamou a atteI\ção do nobre 
Deputado pa ra que voltasse a o assumpto em deba te. 

o SR. NICANOR NASCIMEJNTO: - .Se V. Ex. me tolhe a p ala.vr.a eu me 
calarei. 

O SR. PREJsIDEJNTE: - V. Ex. pôde continuar o seu discurso. 
o SR . NICANOR NASCIMElNTO: - Mas dizia eu que •O Sr. Mello Franco 

!oi escolhido ou antes que o seu ·nome só f'oi escolh ido porque a o m;esmo 
tempo que repr esentava uma; ·expressão suprema da selecção él'a Camar~t 

reunia aios elementos de ·extrema res.ponsabiHdade mora l, de superior patrio-
tismo, de especialização de conh ecimentos das questões, d e immaculada pro-
bié!'adie sensibilissima, tambem as qualidades de criterio que tantas vezes t em 
revelado, para ser o condensaidor e concentrador das o·piniões geraes da Ga-
mara. S. Ex. vio que quando a altas hora:s dia noite dirigi.o-se á Camara:, 
ella toda se aproximou da su a personalida de expressiva e que suas ultirnJas 
pailavra!s f oram recolhidaS' carinhosamente no meio de appla u sos estrepito-
sos. Por ·que? P·orque S. Ex. r e·presentava d'e facto a m edia das opiniões 
definitivas da Camara, por!1ue tinha concentrado na sua fõrma modelaT Jde 
legislar , prudente e energi~, aquillo que a Camara em sua expressão queria 
que •:fiasse a lei •do •pMlr. 

Como vamos agora diante d'a confissão de S. Ex. votar no sentido d,1 
erro, da inconstitucionalidatj.e? 

O SR . .AuausTo DE LIMA,: - Mas V. Ex . que se pronunciou con tra o es-
tado de sitio tambem cedeu desta -opinião individual, votando a seu favor. 

o 'SR. NIGANOR 'NASCIMljlNTo: - Não a');loiaElo; 'Il.ão cedi, Desd'0 a prianei-
ra h ora decla rei que n ã o achava o siUo nos t ermos estric.tÓs da ·constituição, 
rn.as qne a ·excepci·onalidade do momento exigia que dessem.os ao Poder . Exe-
cutivo toda a forc:a do nossp apoLo, todos os meios de defesa que lhe pudesse-
mas outorgar. 

Não houve, DOrta n to, transacção. 
O Si;i. AuousTo DE LrM,,_ : - Na opinião .de V. Ex. não eE;tava o projecto 

nos moldes co·n stitucionaes . 
. O SR. NrcANOR NASCIMljlNTo: O que quero dar ao Poder E xecutivo é a 

força total para agir na clfiJfesa da nação. 
O .sa. .A1YausTo DE Lriv.i;A: - ,E se nã o me engano y . Ex. deolarou que 

estava de accôrclo com as minhas· idéas . 
o SR. NIC'ANOR NASCIMENTO: - Ora, a emenda do Sena do dá ao Poder 

Executivo uma es');laida de vidro que ha ele partir-se nas suas mãos n.ai hor.a 
em que della tiver de usar , 
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E' por esta razão que não quero dar esta arma de fraude, de ficção. .O 
que quero dar é uma a•vma de força, de rigidez effectiva, capaz de produzir 
os seus effeitos. 

O SR. Lurz DoMINCUEs: - C0m este sitio o Senalào º ' que pila.ntou ·foi a 
couve. (Riso.) 

O SR. NICANOR ' NASeIMENTo: - Senhores, eu i~retendia <ilscutir rninucio-
sam6nte, ponto ·por ponto, a inconstitucionalidade da delegação, mas já agor'.'l. 
quando a lnconstitucienalidade da delegação está acc,eita por todos ... 

0 SR. GONÇALVES MAIA: - Já? 
0 SR. NICANOR 'NASCIMENTo: - ... eu não terei que respigar Nesse terre-

no. O parecer que vamos votar é conhecidÓ de toda a gente, e seria inutil 
que eu viesse reclamar sobre essa inconstitucionalidade, de coBhecimento 
gerwl. 

Chamo a att<>nção da Camara para esse q_:wnto, que revela a maxlm11. 
cSJpcio·std'ade cJ.a emenda do Senado. 

Sustenta o egregio mestre Sr. Ruy Barbosa, que ao estado de sitio se 
pód:e applicar aiq.uelle disposiüvo do artigo 80 e seus para,graphos d.a Con-
stituição . .. 

O SR. • GoN<;;:AT,VES Jl.farA: - E' o que· estão na lei. 
o SR. NICANO'R NASCIMENTO: - Isto é, que relativamente ás pe151S,oa.s só 

11odem ser utilizadas as medidais de de.tençã o em luga,res não destinados a 
presos de crimes •cummuns e a remoção para pontos excepcionaes 
do territorio nac~onal. Deslocando a •decilaração do estado d'e sütio 
d1;1 a.cto do Poder Executiv.o, éLesiloca tambem no sentido de um. discurso pr o.-
nunciado anteriormente por S. Ex. a extensão da autorJmção dada. 

Conforme a Constittúção, não se "achando reunido o Congresso e corren-
do a Patria imnünente perigo, diz a, Constituição que exercerá a attribuição 
de decretar o sitio o Poder E x ecutivo, mas que este se restringirá então nas 
medidas de repressão contra as , pessoas, a impôr a detenção em lugar ni'io 
destinado a réos de crime commum, ou .a desteno para outros sitios cito terri-
torio nacional . 

Se o Congresso · houvesse vota do o sitio, · a decla ração de s.Jtio, distinguem 
alguns constitucionalista s - ei·1'e pocleria sus·pender outra.o;; ga rantiars ' consti-
tuciona,es que esmiudasse e especificas·se; mas sendo declaira'<lo o is[tio ,p elo 
Poder E x ecutivo, e!le tem ele &e limitar a essa clausula a.a C'onstitu:ição . 

Ora, na mesma lei que votamos, especificamos uma série de ·medida s con-
tra as pessoal> quE' não estão incluidas nestes dous dispositivos. De modo 
que, deslocada a de.ela.ração do sitio, do Poder Legisla tivo para o Executivo , 
desloca-se, tambem, na opinião do Senador Ruy Barbosa, a extensão das me-
didas a aipplic:ar, diz·endo esta emenda, ' "para os fins da Constituição", o 
Poder Executivo declarará. "para os 'fins da 'Constituição" . 

Esses fins· só podem. ser os d:ous 'fins •marcados na Constituição; e ' todo o 
resto da lei que votâ.m"os vai i.ncldir em ma nifesta inconstitucinalida<ile, por-
quanto, tendo sido o Poder Executivo quem declarou o sitio, não i>oàerá ser 
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a pplicaid'a n enhuma clessas medidas, que exorbitam da cla usulaç;ão constitu-
cional . 

Par a os rfas constltuc~ona,es , é precisamente ist o : o s itio fica limitado á 
r et enção ou á r emo ão dos individuas para outros lugar es. Mw; t odas as ou-
t r as medidas nã o se contêm n a fómnula, parai os fins constituci·onaes . De 
modo que essa a utorização do sitio desloca a questão, inutilizando toda a le-
gislação que o h o.nraido Relator elabor ou e que n ós votám.oe . 

Els te a sp ecto ela; questão quer me par ecer que é umia gravida de siem pai·. 
" N ous avons fait la journée des clupes ". 
T eremos votado . uma série de leis, que só são exequlvels no estad-0 de 

sitio. 
Mas, como o estado de sitio s e verifica em t e1-mos taes qu e é limitado a 

esses dous casos unicos, todas ·essas m edidas fica rã o no 1Pa'Pel sem poder t er 
execução de ordem ailguma, p o.i·que são defesas. ·e prohib!das pela propria le i 
que votamos . 

Acredito que a maior das questões est á discutida . Não r eba t er ei, por 
ex emiplo, casos de a nomalia · que orçam pela t er a tolog·ia . O Senado supprimio, 
senhores , o ·dispo~iti.vo de l ei, no qual su spendia:mos os contractos c.orri os 
inimigos , mas , deixou esta c ousa surprehenclente, ao passo que podem elles 
c.ontra ota r c.om os demais. ficam, por um outr o artigo de lei, que foi ma n -
t ido, pr ohibidos de usar das acções gaJrantid:as dos seus direitos. De modo 
qu e conti·a cta m 1rnra que.1'? E . se a expressão definitiva do contracto, a ex-
pressão judicia.ri'.',, a ·sua :Eórmula de r ealização, é · a acção - acção summa -
ria - e a cção ·deoondial ordina ria é o intel'dicto , damos. a esses homens a u -
torização pa ra contra:ctar, m'as·, quando tiver em de fazer valer os seus di-
reitos . não poderã o ser auiores ·em juízo. 

Se ha fórma . estranha ele aberração em que um · extorno do· cer ebro este.i ~t 

desconjuga do com outro extremo do m.esmo cerebro, é •essa. 
O SR. L'taz Do MINGUES : - O que r evolta é que elle chame de monstro 

o trabalho da Cam a ra. 
O SR. NrcANÜR NASC1'v1ENTO: - E quando são devolvidos pa ra a qui orgãos 

mutilados por essa fórma reveladora de que os dispositivos do S en a do esbar-
r em pelas paredes da Con!ltituição, como um alienado pelos muros do manico-
mio, somos os· productores do monstro, e eUes de perfeição! 

O Sa. GONÇALVES MA1~~: - Sa hio daqui monstrengo, como disse 'º Sr. AI-
cindo, e voltou um monstro complet-0. 

O SR. NrcANOR NASCIMENTO: - Prolongar mais a emoçãio da s pa,Javras 
que venho proferindo, seria rethorico e P·rotelador. 

As palavra 13 neces.sar+as e sufficientes estão ditas. 
Appello· ainda uma vez para o patriotiSllTI!o de seu Relator; para sua 

imm e nsa responsabilida de, a ftm de que veja bem que a segura nça da pa tria. 
n ã o podem estar ao sabor de transacções que faz a consciencia com a vai-
dade ; que nós, que votá mos conscientemente, certos de estudo· medita do aa 
questã.o, não podemos tra nsigir com as vaidades, olbstrusas e estramhas qua 
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organizaram esse ·'Pl'Ojecto, o qual é um descalabro ,dentro de .si ,mesmo, é a. 
quédaJ de toda. a ·sua eonst:irucção, o desarra.nj0 de toda a sua idea.Jlioo.çãJo. 

Estamos aqui como responsaveis absolutos por uma s:itua.ção gr.a,vissima. 
Decla.raimos aqui, 1pela. voz de todos n©ssos companheiros, que o Brasil 

-está desappa11elhaçl.o para a luta na. fól'ma financeira. e ·economica.. C'oFllC 
tomamemos a. 11esponsabilidade a.gora d'e tambem deiocal-o desapparelha.do do;; 
r e>::u11sos legaes, deixando o ·Govenno manietado e impossibilitado •de agir, 
tendo nas mãos, .não uma ar.ma, nnas um ' "fac-sim!le" de a.uma, do •qual não s e 
,poderá utilizar contra o inlmjgio, porque nós mesmos organizamos •uma defesa , 
:;uprema, com a qual os inimigos o impedirão <le agir? 

O SR. F'LoHIANNO DID BRI'l"ro: - V. Ex. permitta-me um: aparte; o projecto 
do Senado é ou não uma delegação a.o Executivo? 

o SR. GONÇALVES MAIA: - J'á está 1provado. 
o SR. NICANOR NAsCIMEN'l'O: - Essa porta já está arromba:d,a,. 
O SR. Fr~oRIANNO DE 'BRITTO : - Não quero arrombar portas. 1>fq.~, ,é ou 

n iio un"l,."l. c}elegação? 
Q SR. NICANOR N4SCIMEN'.l'O: - Perfeitamente. 
o SR. FLORIANNO Drn BRITTO: - E' inconstitucional'! 
O SR. N1CANOR NACIMEJNTo: ·- Absolutamente. E' o Sr. Ruy Jia.rbosa 

.quem o diz. 
O SR. GONÇALVES MAIA: - Está visto que é inconsrt:itu.cional. 
o SR. W,\.LDOMIRO MACALHÃES: - Contra. a opinião de V. Ex. está a do 

.Sr . Ru.y Biarbosa e a. de todo o Se·nado. 
o SR. N!CANOR NASClMEN'.ro: - E a. da. Gamara não vale na.da? A Camaxa 

.então votou inconscientemente. 
O Sn. ·wALDoMIRo "DE MAGALHÃES: - A Gamara. <Teu a mesma cousa que 

-O.eu o Senad'o: o sitio. 
o SR. FLORIANNO DEJ BRITTO: - Como não sou "p.orcunn de grege epi.cm·l" 

-queria; saber. 
,Para minha. ignorancia.. aliás, era inconstitucional. 
·o SR. •NICANOR NASCIMENTO: - Sr. Bresidente, 'Ina.nifestei ,qu,a,n~@ pen-

·sava. s"Obre o assumpto. E' preciso saber que a Patllia tem os 0lhos sobre 
nós, que as forças vivas do pa.iz já S'e vão manifestando a r espeito d'a. iplercia 
·e da incapacidade de •nós .outros 1-pa.ra dirigirmos est e momento incqmpa.rave). 
Ninguem acredite que a. Nação se subm:etta. definitivarn.ente a ser de!'g.over-
·nada pela hesitação e pela inc:onsciencia. 

A Cama.ra. votará estE> projecto mutilado. ÜS' a ccôrdos, as tra.nsa.cçõe:;i, ~'3 

recei·OS, farão com que todos votem es11e projecto. 
o SR. GONÇALVES ·MAIA: - V. Ex. garante isso? 
o SR. NICANOR NASCIMENTO: - Votem os que qu.izer em; votem os qlJe 

tiver•om medo do futuro, e das <responsabilidades i•mmedia.ta.;; que vão a.ssu-
·rnir. Eu porém, que estou medindo bem a.s responsabilidades supremas que 
<:ada um vai a.ssu:mindo perante a. NP"ção; · que sei que a Na.Çáo não se dlii-
-xarâ matar silenciosamente pela: incapacidade, 1P~la incompetencia., 111ela. in-
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consciencia com que se legisla hoje para desmanchar am.anhã; que não vi 
nes te conflicto actual do mundo uma só patria ter as suas instituições sub-
vertidas sinão pela desordem revoltada, pelos sentimentos nacionaes eu'ble-
vados contra a incapacida de e contra a covardia, assumo plenamiente a r es-
ponsabilidade de dizer estas verdades, certo de qu e amanhã, quando os ·d!es.-
calabros vierem; qua ndo as vergonhas nos humiolharenn, quando o Governo 
tiver de passar p elas forcas caudinas, vendo rebelados os inimig os gaTantidos 
e assegurados pela lei que estamos fazendo, estarei triste pela desdita da 
Patria, •:mas não terei o pejo de 'ter votado isto, que é uma submissão innomi-
navel, uma inconsciencia definitiva e uma tra hição á Patria. 

o SR . CINCINA'.DO BRAGA: - Não apoia do. 

o SR. NICANOR N ASCIMENTO: - Era o que tinha a dizer. CMuito bem; 
-muito bem. O orador é felic-itaclo.) 

O Sr . Presidente: - Gontinúa a discus·são unka das. emendas do Sena .. 
d1> ' ao projecto n. 330 A, de 1917, da Camara, ·estabelecendo m edidas com-
l)iementares do decreto legislativo que reconheceu o estado de guerra entre 
o Brasil e ai Allemanha e descretando o estado de sitio para todo o t erritorio 
nacional. 

O Sr. Frederico Borges (*): - Sr . .Presidente, venho á tiibuna , sobrn 
tão magno assumpto dizer poucas palavras. 

Pens o que o m.omento 
1
não é de rhetoric,a, é, precisam.ente, de acção, e a 

maior d!e todas as eloqu<ep.cias. nesta occasião, é, effectivamente, a acção 
bem or ientada .. . 

d SR . GoNÇALVES MAIA: - Apoiado; é votar contra . 
O SR. FREDERICO BoRG.Es: - .. . e bem definida sobre o assumpto que nos 

pfeoccapa , 

.Sr. Préside'n te, o meu intuito é , á guiza de declaração de voto, resalvar 
a, minha r esponsabilidade individua l e !'!ªr os motivos pelos quaes prest arei 
o meu apoio ao parecer (\as honradas Commissões reunidas de Constituição 
e .Justiça e de Diploma cia e Tratados. 

A Cama ra se lembra .de que, quando foi discutido o projecto, concedendo 
medidas excepcionaes a o Governo, a.nimei-me a apresentar emenda, que o 
fizesse, verdadeiraimente constitucional, porqua nto, tornando o sitio indeter-
minado e va.go, da ma;neira por que o faz ia, o p r oj•ecto primitivo teria de 
f.-ente a disposição do a rt . 80 da Constituição. 

A honra da Cc:mimissão e a Camara sanccionaram essa idéa, e de tal fóvma 
o pro;jecto t ransitou · nesta Camara, seguindo para o Senado. 

O SR. AuousTo DE Ln4A: - Aliás, V. Ex. o Limitou muito bem no tempo ~ 

s6 faltou 11. limitação de lugar . 

(*) Niio foi revisto pel·o orador. 
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O SR. FREDERICO BoRGEs: - A fôrma, pela qual esse projecto nos foi 
d•W·Olvido do Sena do, constituê, para miJn, uma dolorosa sorpreza porque é 
uma V"iOl'ação' m a ni festa e flagrante da Constituição. 

Autorizarr o Presidente da Republica a decreta r o sitio com o Congress.o 
funccionando, abrindo o Congresso m ã o de suas• attrilbuições, talvez as mruis 
g•:aves, é effectivamente insustentavel sob todos os 1pontos de vista consti-
tl-lcionaes. E, Sr. Presidente, a consideração de que o regilmen da delegação 
d<-i attribuição é um regimE:n condemnado no esta.ido norma l, ·em situação com-
mum, nas condições a ctuaes, tratando-se de uma attrilbuição importantissima, 
ql.le affecta á liberdade, á propriedade d.o cidadão, é incontestavelmente uma 
elas offensas mais ·directas , mais graves ao principio· constitucional. 

Mas a critica á emenda do Senado .rela tiva ao estado de Bitio não se 
circumscreve sômente a essas ponderações, que s~ltam aos •olhos à.e qualquer 
pessoa. 

Diz a emenda : "Fica .o Governo autorizado a, desde já, e até 31 de D e-
zezqbro, declarar successivarrnente. o estado de sitio, para os fins constitucio-
naes, etc . " 

Ora . se o Senad·o, pela sua emenda, autopza o Governo a decretar o sitie 
em um ou m ais pontos do t erritorio nacional, não tinh.a de limitar mais 
a o dia 31 de Dezembro, quando o Congresso encerra suas .sessões. Portanto, 
a·proveita ndo o .pensament'D que consubstanciei na minha emenda apresentad:i. 
á Camara, ha realmente uma contradicção. Desde que o Governo fica au-
torize. do, pela emenda . do Senado, a decrietar o estado de sitio onde ache corn-
veni.ente. não h a: n ecessidade de s·e fazer essa limitação até 31 de Dezembro, 
porquanto. depois de 31 de Dezembro, •encerrado o Congresso, está, pela 
Constituição, o Governo autorjzad·o a usar dessa medida excepcional. 

E', pois, uma c-0ntradicção manifesta, o que {;l'enota que o Senado não 
andou bem inspirado, o que está i·ndicando que ha aqui um grave ·erro, uma 
offensa flagrante á Constitu ição, que por todos os modos• deveriamos evitar. 

Sr. Presidente, disse eu ao COIIUeçar que seria brev·e, que vinha á tri-
buna, a ntes pa ra dar mais uma expli'cação á guiza de declaração de V1oto, do 
que para discutir o assumpto. Porque me pa1,ece, e repito, que o momen~o 

não é de rhetorica., não é de discurnos· (avoiados), é de acção . .. 
O SR. GONÇALVES MAIA: - E' de votar oontra. 
O SR. FREDERICO BoRCES: - Mas, Sr. Presidente, tratando-se de materla 

importanüssima, com'o essa, que affecta profundamente os :interess·es nacio .. 
naes, ligados h,oje aos interess·es das n ações a!liadas, contra o barbarismv 
dos imperi.os centraes; tratando-se de uma questão que exige acção prompb., 
energica ·e efficaz, eu, s·oJdado disciplinado, politico acostumado ás ordens do 
meu chefe, obedecendo sempre á ·orientação que parte àelle, eu, consultando 
a opinião, vejo pelos orgãos mais autorizados dessa opinião, que o Sr. Prc- . 
sidente da R epublica acceitou e conformou-se com o J:?ensaimento do Senado 
consignado na ·emenda. 

VooEs : - Com o ·pensanrento da Camara. 
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O SR . FR:ilDEP.Ico BoRGElS: - Sei, Sr. Presidente, pelos orgãos· autorizadu:, 
da •opinião desta Camara e fóra della, que os di·ve.ctores da politica, q.u.e têm 
responsabilidade directa na acção go~rnativa, são no momento, por essa 
medilda , ·mesm-0 •n os t-ermos . em que estâ concebida n:a emenda do Senwdo, e 
q'l!le ocOhefe· do Governo· della usará rfo 11modo . p9r . •q.ue as circllrr)IStamclas me -
lher o a.conselharem. 

Ora, Sr. Prcsi:dente, eu, parti.dario de uma orientação politica, qUe obe-
deço desde muito tempo, que reconheço chefe, que vejo na alta administra-
ção da Republica um -cidadão a que t enho a honra de prestar todo o meu 
aipoio, to·da a minha confi!Lnça, reunindo todos esses elementos, estudando a 
situação em seus delineamentos geraes, não devo ser um empecilho, um 
embara:ço, um estorvo, á •m eclid:a acceita e aconselhada pelos directores da, 
Republicét. 

0 SR. AUGUSTO DE LIMA: - V. Ex. pôde accrescentar que O responsavel 
supremo pela segura nça publica é o Presidente da' Reipublioa. 

O SR. GONÇALVES MAIA : - ·Entãio não ha necessidade de lei , é uma hy-
pocrisia . 

0 Sn. AUGUSTO DE ' LIMA: E staunos dando uma a utorização em termos 
habeis. 

O SR . FHEDERICo ·BORGES: - Sr . 'Pres·idente, não tenho esses receios e:x.-
traordiparios que foram ha pouco trazidos â tt'ibuna pelo illUStl'e Deputado 
do Districto · F ederal . 

h.-cAO f:J,Ue, effectiva1ne;nt~. os t ermos de nossa Constituição devem ser 
1religio.samente . obi;>ervados e ,q,ue a purez;,i, de seu peJ;J.samento deve constituir , 
para nós, 1.Jlml. . relj_gião . • lll.sta, p.prêp:l, é a m iriha opinião individual. Esta é 
.. a , declarll,ÇãO q;ue de.Sejava fazer e o f 11-ço vara que fique constan_do dos 
' '. Annaes". 

1Resaàvando, "p.or es.ta fénrna, ''º nw·µ , ~ens.am.ento , ·a minha opiruão in.di-vi -
.. ,dual, @JJ>D.'iF.a. a remenda , do ·Se_natil,ç, qesejo ,,que ,o ·~to agora do Coµgresso não 
·ivenha1 oomi.stit:l!l>ir J ;n>rece.den.tf. 

1As circl!IJII:l>stamci~s de pecas.ião, cireumstancill-,<; gravisstmas, aconselham a, 
· i:2e alguma fórma, .,passa,r tang.eneia..ado á Consti,tui,ção dia R ep.ubliea, mas corn 

o nosso protesto, com as aee].;µ-ações f elicissi1m:!),s elo h Qnraclo R elator cl,o pa-
•< reoer, q:ue 'l"es;;tilvo.u o prL:m.~·pio c0nstitueioual. 

1D ;·SR . LuJz Do1'4INGUE$: -- E' um arranl:;tão na Cons titu:ição . 
O S.R. FRED1'.RlC.o Bo.RGljlS: - ·Ha mome1Ü\)s em -que n em a Co~titutção so 

· p.é:d.e <SP.,1v:a·r . 

' Nesta: hora não podemos estar ·estabelecendo luta ·entre as· duas Casas do 
Congresso. 

Se h a confia nça · extr aordina:ria, bem fuR'd.a(la, bem legitima, no honrado 
ci.da:dãio que está presidi'.Qldo os destinos do paiz, nós, soldrudos de u ma mi-
licia, em uma momento qifficil como este, patriotas 't!l.'lle •.gomos, ·não nos \lde-
vernos estar sobrt>pon.ffo ao Chefe da N ação, aes nossos dkectores. 
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S'àlva, por esta fõrrna,. a mtnha opinião ind:iJvidual,• como ·uma especie d" 
dé'clataçãó ·d:e" v01!o 0om· respeLtb -âl Oonstituição de meu• paiz, venho• àeclaua.r, 
mais ' uma vez, que, disoipli<nailio, obedeoendó' •a • uma. orrentação poJi.tica: qu& 
à'igo,. desdé' muito·s annos, nãr0 posso me sob'Tepõu á 1 opimã,o-. do • Chefe <'la. 
Nação nem dos• chefes da-·politica• rfaoi0nah (llfttito bem; muito bem.) 

O .Sr. Gon<;alves Maia: - Sr. Presidente, os discunsos que aqui se têm 
pronunciado, ·Os apartes, os iruci'dentes, as recommendações a rn)im e a outros 
oradores denunciam bem a pressa, a: an'cia em que ·está- a camar,a . dos Srs. 
Deputados. do mesmo modó· que uma · grà:rrde maio1ia: da imprensa. desta ci-
dade, de collocar o peseoi;:o" no· garrotilho do sitio. MaS' o dever· do Deputado 
que combate· a hedton:da e desnecessa1ia medi:da do •sitio é crear--Jhe todos os 
ernlbaraços poss iveis, tanto m·ais quanto, Sr. Presidente, se· trata de um pro-
je.cto que acaha de ser qualificado da tribuna da Camara doo Srs. Deputrul'Os 
como uma trahii;:ão á Patria. 

Eu diria a todos esses ama.ntes do sitio que não se· deixasseni l&Va.Ji', por 
exemplo, p-or essa. imprensa que nos censur,a .a .. morosidade e que -nos p.erguinta 
diariamente em tom de ironia, se não temos pressa em. votai:' a medida. Por·-
·que - tomai vós outros nota .a:e minhas palavras - amanh ã," qua:ndO' essa 
impuensa ' verificar que · os· allemães ficarrn em uma: situação privilegiada. 
no Brasil. quando essa , imprensa verificar: que esse p1•ojecto " f«Ji um om1tll 
do vjgario, que o projecto que subio da Camara para o ' Senado voltou de lá 
aJ.Jemão, essa imprensa será a primeira a nos ·chamar Camara de trahidores. 

Sr. Presidente, não é a essa imprensa que nos. ped&• pressa que devemos 
a companhar. Não é a esses que pedem pressa aqu" dentr'O que deve.mos s-eguk. 
O que não devemos querer é que amanhã nos chamem Camara de trahid-0res, 

O SR . . Auous'l'o DFJ LlMA: - V . . Ex. já calculou em quant0 and'ará ades-
peza que o Governo fará com o estado de siUo? 

O SR. G.oNÇALVElS lVLAIA: - · Pe1·g-u Rte-se É< Commissão de Finanças, A 
qual não pertenc:-o . 

o SR. AUGUSTO DE LIMA: - S-eria curioso i:ndagar disso. 
O SR. GONÇALVES MAIA: - Ha, porém, aJ•guma cousa que vale mai.s d~ 

que esta. ·des·peza que se pensa fazer: é a dignidade da Camara, ferida com a 
approvação desse projecto. Ha a questã0 · moral, que .. vale· mais do qua 
dinheiro . 

. sr. Presidente, c-0mbatendo esse sitio, espero que não me venham nova-
mente chamar de inooherente, porque urna vez dei um aparte ao Sr. Mau. 
ricio de L acerda favoravel ao sitio . e depois vim desta tribuna combatei-o. 

Espero, Sr. Presidente, que não . me chamem insincero, -porque1 estou n a 
compa,nhia do . Sr. vV•encesláo Braz. 

o SR .. WAL.DOMrIRO DF, MAGALHÃES •: - · Estã:1 en,üão; em mui•tó boa companMa>:! 
o SR'. GoNÇAI:.VES 'MAI-A'. - ·V. Ex'.' Vfüi Ver. Quan:d!o\ da' trLbunaJ, perguíi!'-

tet se o" Governo queria a.<med1da' do sitio, o ' hb1n:rad'o "leader" desta' Oamara, 
o Su . . Astolpho Dutra, declarou ·que' o Govetno ª " queria , . 



- 196 -

O Sr. Prudente de Moraes levantou-~e e indagou novamente, como que-
rendo frisar e assignalar as r esponsabilidades do Governo nesta questão, 
e o "leader" da maioria respondeu: a qui estão a pergunta e a res'posta: 

"O SR. PRUDENTE DE MoRAES: - O Presidente da: Republica julga necessa-
ria a decretação do es•tado de sitio em todo o paiz para garantir a ordem pu-
blica neste momento? 

"O Sr. A.stolpho .Dutra: - O Sr. Presklente da Republica atl· 
á ultirna phase dos aconteci·mentos não reputara essencial ·O est ado de 
sitio e ·por isso nãio o pedio em sua ultima mensagem, att endendo 
mesmo a o que se tinha allegado quanto á desnecessidade da medida , 
diante do estado de guerra. Factos· •novos, porém, que çhegaram 
agora ao conhecimento do Governo, vieram collocal-o na situação ele 
solicitar a medida a o Congresso Naci-onal." 

Assim, é o Sr. Presidente da Republica que não queria o estado de sitio 
e depois o quiz; e um humilde Deputado, que pôde ter querido o estado de 
sitio e hoje não o querer ... 

O SR. AsToLPH'o DUTRA: - Justifica-se perfeitamente o procedimento do 
Presi·dente da Republi<'a ; factos novos vieram determinar nova or.,ientação. 
Posso querer hoje uma cousa, que não queria hontem, por não ter sido hon-
tem necessaria e o ser hoje . 

O SR. GoNÇALVFJS MAIA: 1
- O que digo é que, como elementos de convicção 

podem ter actuau1r no ei'lpi;tito do Presidente para mudar de opiniã!o, podem 
t:aimbem ·elementos de convicção ter influido para o Deputado mudar de 
opinião. 

O SR. AsToLPHo DUTRA · - Não houve mofufwação no modo de ver do Sr. 
Presidente da Republica. Fm uma. evolução log ica. 

O SR. GONÇALVES MAIA: - A essa evolução é que se chama mudança do 
opinião . 

O SR. AsToLPHo DUTRA: - Nã-o, senhm·; desde que factos novos deter-
minaram uma nova 01;-ientação. Só se V. Ex. não quer cons~derar como 
logica essa situação muito n atura l . 

O SR. GoNÇ'ALVEs MAIA: - Sr. Presidente, não quero qualifica.r o senti-
mento que faz dizer que a mudança de opinião de um Presidente da Re-
publica não é incoherencia, porque 131,Je é Governo, ao passo que a de um 
Deputado é qualificada até de deshonesta e insincera, porque elle não é 
Governo. 

Estarei, portanto, no mesmo pé de igualdade entre os que mudam. Não 
iamento isso. N em me quero referir á Camara, que se vai r etratar daqui a 
pouco, nem a todos quantos tenham tambem anudado de opinião, conforme se 
verifica de discursos anteriores . N ão. Basta-me -o Sr. W ·encesláo Braz. 

O que se conclue de tudo isto é que a C3'mafa tem sido mystificada. Não 
!aço <tllusões pessoaes, l'll.a$ esta é a verdade: não se fundrunentou o pedid~· 
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<l o esta do t;.,i sitio; não se d1sse , por que a Cama ra deviai votar o; .esta.do de 
sit io. Di1sse-se; o Governo quer, e por isso votamo;> ! 

A r ealidade, entreta nto, é que as affirma ções , fe itas,, desta tribuna:,. as 
m ais officiaies e officiosas passiveis, fora m desmentidas no Sena do, por Sena -
dores de ig ua l r esp onsab ilidade e de igua l honora l>iliidaiàe. 

V. Ex . va i v.er . 
Emqua nto a qui da Ca mara se extorquia a votação do estado de sUio. 

·porque essa era a oprniãio do Governo, porque o Gov·erno tinha exigido, por -
que o Governo quer:i:a e tinha communica do o seu ·desejo á Carnara; no S e-
na do os fa ctos se passavam de outra maneira : o Sr. Migu el. de Carvalho, 
<la tribuna , manifestava s uas duvi:da.s a r esp eito, justam ente , desta inter ·-
·venc:ã o do Governo na resolu çã,o da Cama ra e o Sr . Senad9r .. ~reda, que 
anteriormente h avia declarado fa llar officia lmente , por que havia sido offi-
d a lmente oonvida do para uma r eunião em P a la cio, afim de se a daptar, ~a 

r.olução determrnada, o Sr . Senador Azeredo affirma va : "O Sr . Presidente da 
Republica, p osso gara ntir a V. E x., n ã o foi ouvi.do em r elação á proposiçã o ,da 
·c amara ". 

Assim , quem declarou que o Sr. P r esidente da R epublica nã o f oi ouvido 
acerca da proposição da: Ca m ara, dep ois das garantias que n os foram a qui 
dadas , foi o Vice-Presidente do Sena do, o succ;essor eventua l do Presidente 
da R epublica, o Sr . Sena dor Azer edo, convida do especialmente rpara r eceber 
·do Governo a senha senatorial. 

Não é só isto; ha m ais gra ve. 
O Presidente da Commissão de Diploma cia ~ Tra ta dos do Sena do, o Sr . 

Sena dor Mendes de AlmeM.a, pedia a pa lavra para jus titicar a sua a ttitude 
n ai Commissão, fundamentar o acto do Senado e defender o Governo. 

E is o que disse o Sr . Mendes de A1meida - e isto é gra ve porque nos 
humilha e desmora liza; depois do que vou citar, quero ver se a Camara 
\•ota a inda per.o projecto: 

! 
"O Sr. Mendes do Almeiicla - ' Sr. · Presidente, até o projecto 

vir da Cam a r ru pa r a o Senado, o Sr. Pres·idente da Republica ·não tev~ 
confabulações com r ela çã o a os t ermos do r eferido projeoto." 

Quem a ssim fa lia é o P reside nte da Commissão de Diploma cia e Tra tados 
do Ss nado; falia officia1Jrn.ente e desmente a Ga m a r a dessa maneira. 

P er gunto: em quem devem10s a credita r , na Ca.ma ra ou no Senado? Na-
quelles que fa.Ua m aqui em nome do Governo, ou na que!les que fal1am no 
Senado? 

Então que é isto? 
o SR. MELLO FRANCO: - P eço a palavra . 
·o SR . GONÇALVES MAIA: - N ã o estou fantas1anc1o . Esrtou lendo o orgão 

official, as declarações offidaes consta ntes de!le, por onde se vê que o que 
ha em tudo iss·o é ma is do que uma g ra nde mystificação a r rast a ndo a honra 
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e a dighh:lá.d~ do. Farlament0, até que nos lembremos de exercitar a nossa au .. 
torida:de. 

Pergunto eu, agora, Sr. Presddente: uma medida que ê obtida por meios 
tortuosos dessa natureza, que é extorquida da Carrnara e do Senado, ip-or mys-
tificações dessa ordem, pó.de merecer o meu voto e o voto da Cam.a..ra, tanto 
maJs quanto já se firim.10u aqui tima convicç.ão em sentido contrario? 

O SR. AUGUSTO DEJ LIMA: - Mas quem é que tem interesse em mys.tificar? 
O Sk. GoNÇALVEJS MAIA: ~ V. Ex. pergunte ao Sr. W ·es·ces,láo Braz. 
O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Que interesse havia em mystificar? 
O ISR. GoNÇALVEJS MAIA: - Extorquir votos. 
A Camara vem e diz: o Pr·esiidente da Republica quer essa meidida e 

nós a votamos; vai para o Senado, e ·o -orgão 1offlcial do Governo tambem de-
Olara: "O Governo nunca disse isto á Camara, el1e nunca lhe pedio a medida . 
f·oi justamente ú contrario". Ora, isto 'não é mais do que mystificar a Ca-
mara, para -obter o voto que ella vai dar ,daqui ha pouco. 

ó SR. ASTOLPHO DUTRA: - Que interesse ha em mystificar o paiz? 
O SR. GONÇALVES MAIA: - O paiz, não sei; a Camara, para extorquir-lhe· 

esse voto contra a sua consciencia. 
O SR. ASTOLPHO DUTRA: - Se V. Ex. acha que é uma extorsão, dê o seu· 

voto e.outra. 

O SR. GoNÇAI.VES MAIA: - Senhores, eu já disse que tenho o direito, a 
obrigação, o dever patriotiÇo de crear todos os embaraços a essa medida; e 
um , Deputado com re.presentação official já aqui decla!'ou, do alto · da tribuna , 
que. esse. projecto seria U!!I1il. trahiçãio á Patria; e, o decl-ar,ou no me.io de u m 
silencio geral. Por que? Porque na consdencia collectiva da Grumara não. 
houv.e um. s(, "não apoiado" ? 

Q SR. AUGUSTO DE LIMA,: - Não apoiado. 
o SR. MAURICIO DE LACEP.D.\: - Agora houve, um· só. 
O SR. GvNÇALVES MAIA: - Es:te m:esmo provocado por mim. 
Aqui· circulou tuna moção assignada 1poi· grainde mruHiria dos Deputados., 

e por quasi toda a Commi·S\JàiO- de Dipl'omaci-a e 'IJrataJdlos ... 
o SR. iJ.VrAURICIO DEl LACERDA: - E' ivmã gemea de• uma lista de missa 

que ·em tempo aT1dou por aqui ... 

O Sa .. GoNÇAI.ws MAr-A•~ que significava o repudio· da: . caimara dos 
Deputados, e por força de conchavos e accô~dos é que ella não figura 11a. 

Mesa. 
O SR. JosÉ MARIA: -- v;, Ex. é injusto para . corri a C<>mm.issão de Di-

plomacia e Tratados. 

O Sn. GoNÇAINEJS MA!Ai - Tiremos a limpo o caso: exi-ste ou não exis t e 
a moção? 

Ü ' SR. J'OSE MllRIA': - {~ãio ·existe, desde que :llói retir'ada. 
O SR'. GoNçAilVES MAIA: - E V. Ex. não a ass.ignou? 
O SR~ !bsÉ Mft.RIA: - 4.ssi.gnei, inas .. . 
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o SR. GONÇALVES MAIA: - EJ' isto mesmo; todos a assignaram - mas ... 
E' preciso que não seja apenas um o incoherente; a Comn:n.issão t:am~m se 
retractou e fugio: 

o SR. SOUZA E SILVA: - Não houve retractação. 
o SR. GONÇALVES MAIA: - o a utor da: moção é V. Ex. 
O SR. SouzA E SILVA: - E' verdade; mas é poss.iveil que se tenha achado 

outra formula que exprima o pensamento da: Camara, sem ser ·pela moção, 
tendo isto determinado a não a1Jresentação. Não me considero a utorizado 
a dizer qual a f.ormula, mas acredito que ella fbi encohtrac'LaJ. 

O SR. GONÇALVES MAU: - Dizia eu , Sr. Presidente, que é um recúo, Ulrna 
retracta.ção a Camara vota r a emenda vinda do Senado. Assim me exprÍlmo, 
não <pa ra injuriar a Oamara; absolutamente, não. 

Muito mais do que isto f oi tdito p elo nobre Deputrudo pelo Districto Fe-
derrul, desta t ribuna. 

Retractação, digo eu , porque o que a Oam·ara vai V'Otar é aJbsolutamente o 
contra rio, o inverso daquiHo que ella mandou para o Senad-0. Mandou uma 
cou s•a, veio outra, e ella vai votar essa outra cousa. 

Quem o diz? E' ,iustam!lnte o Sr . Ruy Barbosa, a utor da emenda do Se-
r.ado, porque todas as vezeS' que naquella Casa se procurou adoçar a aitti-
tude do Senado, sua vizar de qualquer modo a nossa hum!ilhação, illudir de 
certa fórma a luta entre o Senado e a Camara - o Sr. Ruy Ba r<bosa dizia;: 
" Se continuam n esse terreno, retiro a emenda, que é contraria á ·proposição 
da Camara~'. 

Os nobres Deputados vão ver . O Sr. Azeredo, fallando of:ficia1mente e 
communicando R.o Senado toclos os por,menores e i:n!nucias da sua conferencia 
com o Presidente da Republica no Cattete, dizia: 

"A ·emenda a presentada pelo eminente Senado1· bahiano reproduz 
o mesmo pensamento da proposição da Camara dos Deputá.dos. (Não ' 
apoiados .) 

O h onrado Senador ba hiano a uto1iza a decretação do sitio em 
toc1o o paiz e como o pensamento da propos'ição não era outro, e ha- · 
vendo as Commissões reunidas dà Senado aoceitado essa solução, não 
vej.o moti'10 para. que a m a ioria <d:esta Casa n ifo dê apoio á emenda 
do •n ob'r e Sénadm' . 

o SR. RUY BARBOSA: - Perdõe -me V. Ex.; o pensamento da 
proposição da Camara. dos Deputados ·era a decretação dO ·estado 
de sitio pelo paiz inteiro . Combati essa disposição, sustentando que 
esta f·ormula era inconstitucional, porque não se p'odi'a estender -0 
estado de siüo par.a o parl z inteiro. Na minha opinifw, a formula que 
apresentei dá o direito de decretar successivamente o estado de sitio 
nas varias partes do territorio naoiona:l onde e!Je fôr necessari'o." 
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O SR. AUGUSTO DE LIMA: - E' uma formula q·;..e tra'Ilsige; perfeita-
mente. 

O SR. GONÇALVES MAIA: - Nãio é isto o que estou d·izendo. Estou me 
referindo a uma situação d.e facto, para mostrar que a emenda do Sr. Ruy 
Barbosa é essencial e sulbstancialmente diversa do projecto da Camaira. Para 
justificar isso estou lendo as palavras do .Sr. Ruy Barbosa, quando qu;uqmir 
dos Senadores procurava suavizar a attitude, :dizendo que , as disposições se 
pareciam. 

Já os nobres Deputaidos viram como S. Ex. respondeu ao Sr. Azeredo. 
Yão ver mais. Quando o Sr. ~enador Alenca r Guimarães procurou, de qual-
quer modo, a.s mesmas tangentes, Sr. Ruy Barbosa respondeu: 

"O Sn. RuY BARBOSA: - Peço a palavra. Eu retirarei a e·menda 
e votarei contra o estado de sitio, se é isto o que VV. EEx. preuen-
dem. Se querem impr1mir á força á minha em·enda caracter identico 
ia:o da proposiçâ!o, serei obrigaJdo a retirar a emenda porque nesta 
cilada ninguem pôde concordar . " 

Vê, pois. V. Ex., Sr. PrE_lsidente, quall o espirito da men<'la do Sr. Ruy 
Barbosa; eL!e era r·adicaJ!mente contra o ):}rojecto da Camara . 

UM Sn. DEPUTADO: - fvamos ter o sitio ambU!atorio; como circo de ca-
vaIT!inhos. 

O Sn. GoNÇALVES MAIA: - Se é circo de cavallinhos, é feito por 4uas 
companhias, a do Senado e a; da Camara. 

O Sr . Pres idente, o que quero deixar aqui bem ass\gnaliado é a retractação 
da Cannara , votand~ agora a em enda do Sr . Ruy Barbosa , contra o seu ,PrO-
prJo proJecto. 

O SR. AoousTo DE LIMA: - Acceit:a a mesma cousa, modificada. 
O SR. GONÇALVES MAIA: - Todas as vezes que os 1Senaclores disseram 

j5so, o Sr . Ruy Barbosa, autor da emenda, respondeu que, se insistissem. 
retiraria a sua ·emenda. 

O SR. AUGU:S'M DE LrMJI.: - E' uma modaHdade do que fez a Commissão. 
O SR. GoNÇA/;VES MAIA: - Quer V. Ex. pensar melhor do que o autor 

da •emenda? Quer drur á erri.enda um espirito que o seu aU:tor não deu? 
O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Interpretei a ~menda do Senador Ruy Barbosa 

debaixo do meu p.onto de vista. 
O SR. GONÇALVES MAIA: - Já vimos, entretanto, as d'eclarações do Sr. 

Ruy Barbosa. 
Apezar de mutilado como veio o ·projecto da Camara, ~pezar da emenda 

do Sr. Ruy Barbosa ser como um açaimo na dentuça do eSltado de sitio. 
a petr.ar de ficar peiado o qoverno de modo que não possa ·em tempo algum 
sa hir dos, Umites de arame farpado dessa: l ei , apezar de tudo isso, Sr., Pre-
si'dente, voto cor.tra o -sitio, por não crer na sinceridade do Governo; e vo11 
dizer por que. 
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O estado de sítio vai ser vobado dentro dos limites conSJlitucionaes do 
ttrt. 80. E essa lei, se não quizeDrnos ser supinamente hypocritas e falsos, 
é feita para ser executada . 

Pois b~m. ainda a lei nã o está votada e .iá o Chefe de Policia declaroú 
a todos os jorna1es que a p.enas e.stava á espera do estado de Slitio para 
tomar m edidas repressivas contra o meretricio, o jogo ido 'bicho e os vaga-
t.·undos, i-sto é , a doptar medidas policlaes, e nesta rêde de a n·asto é que todos 
nós vamos . 

'Pois, enrtão, está em nossa dignidade parJamentar vota,... a medida consti-
tucional. para offerecel··a ao CheJie de Policia, afian de que persiga o mere-
trício e a vagabundagem? Pois, então, a medida constit~cional qu~ vamos 
Yotar va i servir. unicamente. de r êde de arrasto ao pess·oail do Sr. Orabolino? 
Pois então varn.os votar ·a qui o sítio para proteger as loterias nacíonaes. 
que outra cousa não é a perseguição a q jogo do 'bicho? 

Eis a razão, Sr. P residente, p ela qual não posso v otar o , estado de 
sitfo; isso seria infügno de m im. Muito antes da decretação do estado de 
sitio, ahí está express•o o intuito da a ut@rída'.de. . 

Agora, imagina V. Ex .· que, decretan(\o esse estado de sitio para certo~ 
Estados. vai o Sr. W enceslâo Braz des,cer do seu segundo a ndar do Cattete 
para vir exe.cutal -o nas ruas 'ºu nas a lcleias? Hão de ser os delegad'os, os 
~u!:>delegados, os inspectares de quarteirão. 'todos os que têm uma pa r cella 
de a utoridade, que se Eervirão desse estado de sitio pa r ai perseguição e ma-
nobras eleitoraes . 

Vamos entrar em um período eleitoral e este é o grande segredo deste 
estado de sitio. Não devo vota r o sitio para eleições , 

O SR. JosÉ MARIA : - V. Ex. se esquece de que o projecto cogita da 
suspensão do sitio por occ-asião das eleições . 

O SR . GoNÇALv:ms MAIA: - V. Ex. me desculpe; vivo nesrte mundo, não 
em outro . 

Quando se tra tou disso, Sr . Pre.sidente, em ocoosiãio opportuna, a pre-
sentei tres emendas, que constam do avulso ,publicado e distribuído hoje 
aos Srs. Deputados . Todas essas· emendas, offerecidas no dia 6 e publicadas 
no "Diario" de 7, se referem a o estado rde sitio . 

Vêde bem! A minha primeira em endai autorizava ~ Poder Executivo a 
decretar o estado de sitfo. Eu quer'la, ao contrario da Camara dos Deputado~, 
não que o Congresso o decretas·se, mas que o Poder E xecutivo o decretasse. 

Não me · demorarei na demonstração do ponto constitucional. A Camara 
é de constitucionrulistas; sou o unico que não o é: não entrarei na these Q<>n-
stituclonal . Preciso, entret a nto, dizer que, tendo de escolher entre os con-
Rtitucionalistais da Camara e o Sr . Ruy Barbosa. peço penmissão para decl~rar 
que me vou acolher á somb.ra desse carvalho, que ha ,de projectar a s ua, som-
hra atrav!5z das muitas gerações, que vierem depois delle. 

Eis o que disse o Sr. Ruy Ba rbosa ou a ntes o que o oraculo do Direito 
Ccmstitucional Brasileiro pronunciou a respeito ~ess:a quesrtão; está ª fltl1 °na 
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carta por elle dirigida a>0 Senador A.zeredo. Todos certamente colllhecem essa 
carta; mas eu pl'eciso que• el'la figure no meu discurso, unica e excl'ilsLva- · 
mente como uma honra a este discunio e nada mais. 

Diz , a carta: 

"Rio, 10 de Novem:bro de 1917 - Senad0r Az'er'edo ·- Para sa-
tisfazer as insta!ncias do Senado, ha: duas formulas, que a minha· 
emenda poderia adoptar, e entre as quaes é mistêr eleger. 

Umru consistiria e1n decretar o •sitio em um certo numero de Es-
tad0s; onde a . presença de certas· co1'onias extramgeiras; e especia.1.-
m.ente a alliemã, e de certos fermentos de anarchia j á coTuhecidos ·p0r 
desordens' mais· ou menos extensas aconselharia armar. o Goverrro de 
faculda:des extraordirrarias, para debellar · sem embaraços a infiltra-
ção i:nimiga nas · surus. intrigas, sorprezas e conspirações' p·erigosas. 

Mas, para isso, déveria; eu tomar :a. responsabilidade (que não m E: 
cabe) de indicar •os Esta<il.os sobre os qu'aes devaJ reca:hir o pese ' dá 
medida, sempre odiosa, por mais brandarrriente que se appli'que. 

sr:. o Governo nol-·os poderia indicar. :M!as não os indicou. Só 
o Governo, pois, os v ·oderá determinar com o conhecime'l'Lto •fürecto e 
e cabal que deve ter dos factos. 

Assim, a formula a ·que teremos de recorrer 'é a outra:: a de 
autorizarmos o q::.0verno a declarar immediataanente o ' sitio nos ponc 
tos onde houven esta necessid!a.de. 

Não se trat:,L, aqui, de uma autoriza:ção condemnavel. .A:s auto-
rizaçê'es reprova das são as em que o Pod·er · Legislativo corrurnette 
attribuições exciusiva,iuenté suas a -0utros poderes, de competencia 
diversa. 

Mas a d·ecretáção cl-0 estad-0 de sitio toca igua,lmente ao · Póder 
Executivo; a u rµ pelo art. 34, n. 21, e a outco, pelo art. 48, n". 15·, 
da Constituição. 

O uso decss!\-1 medida, a . sua: delibe·ração e iniciativa é, constitu-
cionalmente, attribuiqão corilnlum a esses dous poderes, oom a r e-
stricção de qu e o Executivo só dispõe de tal faculdade não sé achanc 
do reu111idci ·o C,oRgresso• Nacional, coni.'o a Oonstituição o determina 
no art . 80, § tº. 

Se, poi-s,' o Congresso está reunido e exerce a sua attribui'ção, 
reconhecendo q\[e >0 E stá.do füi sitio é necessario - autoriza r o Po-
der Executivo ~ "limHar" es!"a medida aos• pontos onde W necessi-
dade fõr absolu~a, não será inivestlr o Governo de Uma fÚ'ncção allieia 
da sua. compet\l'ncia constitucional, mas' associal-o a o P.oder Legis-
lativo" no exe1•ci'ci'o dé ' urrta funcção, que constitucionaln'llente· cabe 
aos dous poder~s. 

p ·rocedendo assin1, não o fá.remos com o i•ntU'ito de alarga r o si-
tio ma:s; pêlo coRtrario, n'o intento e com o efifeitb "'d~ o restringir". 
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applicamdo,o, s6 e successivamente aos pontos onde fôr inevitavel e 
.evitando, assim quer a loucura es~antosa de submetter a esta Qe~~r~ , . ,.., 
providencia .o Brasil todo, quer a; temeridade inutil de a bra nger 110 

regímen de excepção pontos do territorj..o nacional maiis numerosos 
.e per m a is tempo do que seja imprescindivel. 

A minha emenda, pois , que lhe remetto, att.endendo ao seµ pe-
.dido de hontem, poderá ser redigida .assim: 

"Substitua-se .a emenda ao art. 1° do projecto por esta: 
"Art. 1.º Fica o Governo autorizado ,a, desde j á , e até 31 de 

Dezembro dec1arar, s;uccessiv.amente, em estado de sitio, ·para os 
fins constitu cionaes, as partes do t erritorio da União, onde o exi-

gire·m . as lilecessidades e .os deveres da situação, em que se aeha a 
paiz, p.ela •guerra que lhe · impõz a Allemanha". 

Além do m a is, a 1.emenda , assim tormula da , encerra a mais alta 
expressão da co11f}alilça do Corpo Leg.isla tivo no Governo. 

!Acredito, p.o\s, que 10 ;P1'€siCLente :<;la 1R e1mb]ica sy.mpalthizar'á 
c0.m o ·me;vimento .do Sena do. movimento • de uma ·solemnidade que já 

lhe não permiUirla retroceder, e que redunda no maior dos \be:ne-
fici_os ao Governo, liv·rando,,o de •mal inca lc1:1lavel a .que o exporia o 
feli'm~~avel erro do 1 siUo generalizaido a.o •pa iz inteiro. 

Ce.m ;essa m etlliJda, a presidencia , a:etual, nestes •dous mezes, es-
t a ria meralmente morta e mais abomina da q'IJ.e a , sua a ntecessora no 
,seio :de todo o pov;o b11a.Si•leir o. 

Seu velho collega. - Ruy •Barbosa." 

1 

O SR. AuausTo DE FnE'ITAS: - O m eu estado de saude não me permitte 
vir á tFibuna ; m a s a V. Ex., · profundo conhecedor 'do füreito, toma ria a li-
berdade de perguntar: já leu essa theoria em qualquer constitucionalista , 

de qualquer paiz do mundo? 

O SR. GONÇALVES MAIA: - Não; mais li o Sr. R,uy B.a r,bos?', e ~sso , me 
basta. Porque até hoje, todas as vezes que a Patria tem corri.do perigo, to-
das as 1 vezes que a Patria tem sentido sobre a sua ca):Jeça a iml)linencia 
de uma violação juridica ou constitucional, o unico homem que a tem salvado 
tem sido Ruy Ba rbosa . 

•0 SR. LUIZ DOMINGUES: 
~ão que o Senado deu. 

Pois não ha ma ior perigo que esta autoriza-

O SR. GONÇALVES MAIA: - J:á, em varios estadas de sitio, a violencia, 
descendo d0 poder, v eio com a sua furia esmagando o direito, a liberdade, 
os homen s, e µm braça .s6 se o,ppoz a 1tal avala ncb.e; esse braço foi o de 

Ruy Barb'osa! Agora, quando esse homem vem trazer a o p.lenario uma theo-
ria que não .agrada á Camara dos Srs. , Deputados, esse homem é ,um repro-
bo ou não ,1>abe o que diz ! ? 

Não! Prefiro morrer com o erro ao lado de Ruy Ba:rbo.sa, a ... 
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O SR. AUGUSTO DEI LIMA: - Então, deve votar com elle . . . Votar é menos 
que morrer. (Riso.) . 

O SR. GONÇALVES MÚA: - Já declarei porque voto contra. 
'O SR. JoSEI' MARIA: - V. Ex. dá licença para um aparte? V . Ex. agora 

só se póde manifestar sobre a emenda e não contra o estado de sitio, que 
é uma questão vendida. 

O SR. GONÇALVEIS MAIA: - E que é que estaimos discutiiido aqui? 
O SR. JOSEI' MAHIA: - E stamos discutindo o methodo. 
o SR. GONÇALVES MAIÀ: - Votarei contra tudo. 
O SR. MAURICIO DEI LACEJRDA: - Quem votou contra o sitio póde tambem 

votar contra a eme.nda. 
O SR. GONÇALVES MAIA: - Mas, Sr. Presidente, aos que me accusam de 

ser o unico incoherente, quero mostrar que sou talvez o unico coherente. 
O SR. MAUHICIO DEI LACEIRDA: - Póde-se votar contra ambas as formulas . 

O De.ptuta do tem o direito de discordar das duas e opinar contra ambas. 
O SR. LUIZ DOMINGUES: - Eu estranho que S. Ex. vá votar contra 

a emenda do Sr. Ruy Barbosa, contra a obra do grande mestre. E' até um 
sacrilegio votar contra a emenda do Sr. Ruy Barbosa. 

0 SR. GoçALVES MAIA: - Eu estranho outra cousa e é que o meu velho 
amigo não me tenha prestado attenção. Si o tivesse feito, saberia que eu 
disse que não votava pila emenda, porque não tinha, absolutamente, certeza 
e convicção na sinceridade dos executores da medida. Observei que era, não 
medida constitucional, mas medida "orabolina", e não devo votar urna me-
dida para proteger a'.s Qqterias nacionaes. 

O SR. WALDOMIRO DE MAGALHÃES: - No terreno praüco, a posição de 
V . Ex. é: ou votar com p Sr. Ruy ou vota r contra elle! 

O SR. GONÇALVES MlfIA: - No ponto de vista em ql,le me colloquei voto 
contra tudo. 

Sr. Presidente, peço perdão a V. Ex. e a esta CamaTa, pelo grande crime 
de me ter ajoelhado di~nte do vulto glorioso e incomparavel do oraculo do 
direito constitucional br?-sileiro - Ruy Barbosa. H.a homens a quem não mais 
podemos api;>licar o appendiculo de - senhor - e Ruy Barbosa é das per-
sonalidades que mesmo em vida passam á immortalidade, e a esses nós de-
v;emos tratar como se trata a Pasteur ou Victor Hugo. (Riso.) 

Podem rir todos aiquelles que não concordarem commigo. · 
Quando esses mesmos se sentirem ameaçados pela tyrannia do poder, 

pelas violencias do estado de sitio, só haverá uma porta onde irão pedir a 
esmola do direito - eSSiL porta será a de Ruy Barbosa. 

o SR. WALDOMIRO DE) MAGALHÃES: ·- E V. Ex. vai vota.r cemtra elle! 
O SR. GONÇALVES MAIA: - Ainda não são inviolaveis, nem <1agrados os 

direitos dos Deputados; por isso mesmo, amanhã, quando se verificar aquillo 
que eu temo, quando se verificar o conto · do vigario que estamos pregando 
.á Nação, pois fazemos uma lei allemã e não uma lei nacional, quando se 
verificar a nossa trahii;:ko aos aJliados, VV. EEx. verão que não são invio-
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laveis nem sagrados! Não serão mais palavras; será talvez a pedrada. As 
palavras não ferem, a .nedrada fere ... 

Dizia que apresentei a primeira emenda relativa ao sitio, pôrque queria 
que, em vez da Camara declara rr o estado de sitio, s e dissesse "l<~ica autori -
zado o Poder Executivo a declarar o estado de sitio". 

A segunda emenda mandava limitar o estado de sitio a pontos deter-
minados, onde o exijam as necessidades do Governo" . 

1Sr. Presidente, não precizo dizer que ninguem ·se levantará m a is contra 
estas emendas, porque ella s vêm rotuladas, verdadeira ou f alsamente, pelo 

Senado ; a Camara que ~s rejeitou, ho11tem, unanimemente, vai dar ás mes-
mas o seu voto agora! 

A terceira emenda, Sr . Presidente, estabelecia a temporariedacle elo sitio. 
"O estado, de sitio não passará ele 30 dias" , dizia eu na minha emenda; 

mas a Camara não lig0u importancia. preferiu ·votar a emenda do m e.u 
honra do amigo Sr. Frederico Borges, emenda legitima, constitucional, fi-
xando o prazo a té 31 de Dezembro. Mas estamos de accôrÇlo ;neste ponto: 
que o sitio preciza ser temporario; não pó de ser eterno . 

o SR. MAURICIO DE LACERDA: - Em m a teria de tempo, V . Ex. esteja tran-
quillo: este sitio é temporão. (Riso.) Antes de h aver qua lquer commoção está 
decretado. 

Ó SR. AUGUSTO DE LIMA: - O Senador Frontin declarou que não era pre -
cizo o estado de sitio para a Capital Federal . 

O SR. GONÇALVES MAIA: - Sr. Presidente, a Camara rejeitou todas essas 
emendas. Pergunto eu: a Camara vai ;novamente rejeitar? A Camara não 
tem coragem, dis~e um dos oradores quem~ precederam. O artigo 1º, que ella 
vai votar, não é sinão - por uma para mim felicíssima coincidencia de 
idéas - a simples consubstanciação do m eu modo de ver: a restricção do 
tempo, a a utorização ao Poder· Executivo e a limitação geographica. 

Pergunto á Camara c·omo se chama isso? Si nãG é uma retractação, um 
recuo, uma fuga humilhante de seus principias . . . 

o SR. AUGUSTO ' DE LIMA: - Póde não ser nada disso . . 
o SR. GONÇA.LVES MAIA: - "Póde I)ãO ser !" Mas já é uma duvida. Que-

ria que não houvesse essa duvida. H a cousas que não merecem duvida, como 
sejam: a dignida de e a probidade. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - O que se vai vota r póde ser uma !órma de 
conciliação entre as duas Casas do Congresso. 

O SR. GONÇALVES MAIA: - Quando digo que é uma humilhação, urna in-
dignidade, um crime, como classificou o Sr. Nicanor Nascimento, W. Exi;;. 
em Jogar de reagirem, dizem: "Pôde ser"! 

o SR. w ALDOMIRO DE MAGALHÃES: - E' tudo, isso na opinião de V. Ex. 
O SR. GONÇALVES MAIA: - Não! Já outros oradores o disseram. 
o SR. w ALDOMIRO DE MAGALHÃES: - Tem a mesma opinião de V. E:x. 
O SR, GONÇALVES MAIA: - V. Ex. não disse isso quando fu~ accusado 

de incoherente. Pois bem, agora , quando se trata de uma mysti!icação da 
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Cama:ra, como provo, onde a fundan<entação do siti.o é a vontade do Go...-
verno, vontade que outros dizem não existir ... 

o ·SR. MAURICT.O DE LACERDA: - V. Ex., tratando de um projecto de re-
presalia está admiravel. Está em represalia ás aceusações infundadas que 
lhe flora.m feita.a. 

' •O SR. GONÇALVES MAIA: - Tanto mais qu anto elles são 'fdreadnoughts" e 
eu quando muito um submarino! (Riso.) 

UM SR. DEPUTADO: - A1lemão? (Riso.) 
O SR. GoNÇALVElS MAIA: - Brasileiro! (Riso.) 

O SR. MAURICIO DEJ LACERDA: - E eu um modesto navio de pesca. 
O SR. GONÇALVES MAIA: - Emfim, Sr. Presidente, o meu li!Deralismo, a 

minha ·tolerancia para todas as f·raquezas humanas, o meu perdão a todas 
as humilhações, ainda admittia qu e a Camara votasse o esta·do de sitio. 

Era uma humilhação; mas se podia vir dizer que era uma h u milhaçã o 
em nome dessa razão do E s tado q u e ninguerri conhece, aliás . . . Eu tolera ria 
que a Camara - não eu - votasse este estado de ·sitio; mas ha alguma 
cousa peior nas emendas do Senado, ha alguma cousa mais triste do que fu-
gir aos principios, elo que retractar-se quando se está com a r a zão e com o di-
reito: é a · capitulação perante o a llemão. 

o SR. AUGUSTO D:El LIMA : - V. Ex. não disse que o Sr. Ruy Barb(i)Sa 
impoz .por si mesmo, a sua opinião? Logo, a Camara seguindo a opinião do 
Senador Ruy Barbosa, age bem . 

O SR.' GoçALVEJS MA11.: - ·N;io apoiado; V . Ex. mostra, assim, que não leu 
absolutamente os debate~ do Sena-do, •porque, se o tivesse feito, saberia que o 
Sr. Senador ,Ruy Barbo~a decla-rou ,q u e não tomava parte no debate rela tivo 
ao projecto Mello Francp. 

o SR. AUGUSTO DE L fMA: - iMas a emenda não é de s. Ex.? 
O SR. GoçALVES MAfA : - Isto é com relação ao sitio. Já passei o sitio. 

V . Ex. nem me dá a honra de sua attenção. 
Dizia eu que ha al~uma cousa mais triste qu e é transigir com os •pl'in-

cipios está quando se está com a razão e com o direito, é a ca pitulação ao ini-
migo de sua propria patria; na hypothese presente, a capitulação do Brasil 
perante o inimigo aller,não. 

O Sr. Ruy Barbosa, a quem o nobre Deputado se referiu, ao contra rio do 
que pensa, declarou e eu lerei, porque está no meu voto aos Srs. Deputados , 
que pensa, decla rou e !"U lerei, porque está no meu voto distribuido aos Srs. 
D eputados, que não to-jilava parte no debate relativo ao projecto Mello F ran-
co, projecto feito por µm jurista, projecto nacional, não um projecto de fan -
caria, mas projecto de um homem a quem nós, na Commissão de Constitui-
ção e Justiça, costumamos a obedecer, qua ndo emitte sua s opiniões . . . 

O SR. JosE' MARIA t - E acatado igualmente pela Commissão de '.Diplo-
macia e Tratados. 

O SR. GONÇALVES l\l{AIA: - . . . e acatado pela Commissão de Diplomacia 
e Trataé!Qs, segundo o testemunho do nobre Deputado. 
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O Sr. Senador Ruy Barbosa, declarando não tomrur parte na disoussãG, 
todavia indicou 0 1canúnho que havia a seguir nesta Casa. 

Esse caminho está traçado, no ponto em que, quando se dizia que o pro-
jecto da Camara de alguma fórma ia ferir o -direito privado dos · cidadãos, 
élle respondia que a situação da humanidade, agora, diante das aggressões 
da .AJlemanha contra todas as nações, não se podia reger pelo direito privado; 
o direito é a represalia. Não quero deixar de illustrar o meu discurso com 
o brilhante surto de eloquencia juridica e de patriotismo desse h0mem, que, 
não só no mome.nto actual , mas em um grande passado e em um futuro -incom-
mensuravel, sign,ificará a Patria Brasileira, por muito tempo: 

"Desgraçadamente, pbrém, Srs. Senaélores, todos o sabemos, o 
caracter imprimido á gu erra, actualmente, pelos excessos da ]IO-

litica ·allemã desviou o curso da evolução do direito internacional, se-
verizando o •Seu caraicter, em muitos pontos, e .pondo-o em alguns 
ldelles, em contradicção com esses principios de justiça, de direito 
rigoroso, sobre os q1:1.aes todos nós aspirava.mos· ver constituído o co-
digo das relações internacionaes." 

~ 

Eis ahi, Sr . Presidente, como se accusou aqui injustamente o Sr. Ruy 
Barbosa, pelo que e.]Je não· fez e, ainda mais, pela defesa que fez da Camara 
dos Deputados, no primeiro voto ao projecto Mello Franco. 

Apresentei, então, emenda ao a rt. 1° do projecito, a rtigo que se refere 
de um modo geral á annullação ou ás nulládaid:es de todos os· contratos. 

Nunca o meu pezar foi tão gTande corr~o nessa sessão nocturna, em Q:U~ 
o meu papel e a minha palavra ,não forarn bem comprehendidos pelo autor 
do projecto. Senti, na irr.itação reflexiva de meu ll!taque, alguma cousa que 
me desalenta va; e declarei, quando me sentei nesta cadeira, que não me 
conformava com ü projecto, que estava em contradicção m a nifesta com a 
mensag.em presidencial, por isso mesmo que essa mensagem pedia á c'amarfL 
urna lei que annullasse os contratos feitos entre a administração e os al1-
lernães, ao passo que a Camara entendia de não se r eferir aos confr'a.tl'>S 
feitos entve a administração e os allemães e votava apenas um dispositivG 
geral, annullaru:lo os contratos depois da guerra. 

Fiz ainda notar que não era este o pensamento do Sr. Presidente da 
Republica, porque não eram ·os oontratos depois da guerra que ped~a fos'-
sem annullados; eram os existentes entre a administração nacional e os 
inimigos da patria. Não se concebia que um Governo que pedia ao cidadão 
o sacrifício de cortar suas relações commerciaes con.! o inimigo, mamttvessp 
essas relações . 

Para os inimigos da patr0ia não h a: leis, não ha Constituição. Ao;J, inimi-
gos da patria mata-se ·em combate, tira-se a vida; e quando se póde tirar 
a vida, pó.de-se tirar direitos . 
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Sr . P r esident e, agora, que o Senado manda para 1~qui suas emendM, 
in cluindo a min ha , nas mesmas palav00is , não p oss o delxar de dar o m eu 
•oto à emenda do Sen a do. 

Toda.a as outras , entreta n to, parece qu e foram bafejadas pelo esp1I1to 
de G uilherme II . '.l'oclas as outras, com o se vat ve i;- aqui, são emendas al-
lerr:ãs, são em endas k alserlanas , são emendas prot ectoras de a llemães, são 
emendas da t ralcão . 

V . E x . vai vêr. 
Antes de chegar às duas emendas, a ltamente caracterlstlcas do germa-

nophl!ismo do Senado brasileiro. predlzo passar de relance os olhos por ou-
tra, a de n. 4, do Sena do, qu e manda supprlmir a lettra e do a rt. 2° ao 
projecto da Can:ar a, lettra que dispunha sobre ca ssação das vatentes de 
invenção concedidas a Inimig os e p ermlttia a <terceir os con cessões identlcas. 

, Sr. Presidente, a pa t ente d e invenção n ã o constltue jâ.m ais uma pro .. 
priedade ; constiitu e um direito de exploração. 

Nfto quero e ntrar n a discussão desse ponto de direito, qu e jâ. v em sendo 
debatido desde a ConV'ençã o fran ce"".lla, h avendo quem sustentasse que o <'U-
reito de propriedade não se a ppl!oa ás cou sas intellectuaes e á invenção. 
Do que nã o r esta <luvida e é pont o assentado e pacifico, ê que a pa tente di 
ap.enas o g ozo de uma exploração e na da mais·; e, no m omento em que uma 
lei oassa esse g ozo a o 'inimigo, por que ra zã o nã o lhe p ôde a nnullar a pa -
tente? 1 

Agora mesmo, h a ·oi~o ou dez dia s, os telegra mmas noticia ra m o acto 
do Governo a mericiano :i-nnulla ndo 20. 000 pa tentes de invenção concedi elas 
anteriormente â. gu erra a os inimigos da patria. 20 . 000 ! E por que ? Porque 
não se c oncebe, seria absurdo, que fossemos pagar ao inimigo, iuglez, al-
lemão, quem quer que f osse, o preço <le su a invençã o para n os servirmos 
della contra elle. 

Pois então, se üvess\;lmos de construir un:a m etralha dora no Br'1'<il. pa ra. 
com ella lutar contra os allemães, teria.mos de pa gar aos a llemães o pr eço 
da sua invenção? Então seriamos tão ignobeis nessa m edi<la que fos~emos 

exigir dos ·outros a tra içã o á sua patria? 

Ainda h a dias , e foi muito providencialmen t e que me r ef eri a es,;e f acto. 
vimos aqui que o Sr. Ministro da Marinha, representa,nte do Governo da 
Republica, em entrevistEJ. a um dos. jornaes ,. dizia que o prodedimento dos 
marinheiros e 'Officiaes da "Eber", na Baihia, tinha s ido simple;;mente un' 
·procedimento pa triotico e que, se elles não tivessem mPttido o navio a o 
·fundo, depois da entrega ao Brasil, !deveriam ter es ta la do os miolos com 
uma bala . 

Pois bem, a emenda rtinha a v·anta gem de não p ensarmos ·}Ue cs alle-
mães a inda fossem bastante traidores â. sua patria para entregar seus se-
gredos ao Brasil, medicante dlnheiro . 
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E nessa situação, Sr. Presidente, que cumpre usar das medidas a que 
se reterlo O Sr; Ruy Barbosa, medidas de excepção, medidas radicaes, me-
didas de represalla. A dlspoaição do projecto Mello Franco er<.t patriotica, 
collerente, honesta e ut11. 

A mensagem dirigida pelo Sr . Presidente da Republi!!a ao CcmgreEso 
pedia uma lei proh!bindo as relações commerciaes entre os nacionaes !,! ·OS 

1nimigos. Foi o que o projecto Mello Franco fez. 

Eeoo. prohibição, aliás, J1áo ê senão a repercussão do · sentimento na-
cional; todos os dias lemos nos jornaes que as associações 00mmercia1~s. as 
emprezas particulares, a s casas bancarias, as companhias, tomam ·essa ini-
ciati'va recusando entreter relações commerciaes com o inimigo. O projecto 
da 9amara, portanto, nã-o é senã.o concretização daquillo que repnsenta. o 
sentimento nacional. 

Que fez o Senado? Deliberou: elimine-se esta parte do projccto; fiquem 
mantidas as relações commerciaes dos brasileiros com úe inimigos allemães; 
façamos uma concessã-o: só serão prohibida.s as relações que não existiam, 
isto é, as relações dos brasileiros no Brasil com os allemries n:.i. ·Allenwnha. 
Eis o projecto do Senado. 

Pergunto: se o Kaiser dictasse urr:a deliberação ao Senadc, obteria lei 
melhor para elle do que a que ahi está? 

Quando accuso a lei do Senado de germanioa, allemã, lmispriaua e trai-
çoeira, não tenho por mim a justiça, o direito e a r azão? 

Escrevi no ·voto em separado o meu modo de sentir sobr e esta emenda, 
em que o Senado reata as relações criminosas e impatrioticas entre o Bra-
sil e os inimigos; e disse que essa emenda é -o primeiro pass-i para a r evo-
gação do estado de guerra. 

Se amanhã, por um desses cataclysmas vergonhosos da f a tafü)ade, que 
arrastanl muitas vezes as nações a capitulações ignobeis, ainda fossemos 
dar a mão aos nossos inimigos, 'º futuro recorreria a esta emenda para jus-
tificar semelhante attitude, e diria (nem quero pensar nisso, nem lhe admit-
to a hypothese) que tanto eramas amigos que votámos a emenda protectora 
dos interesses allemães. 

A emenda 6, do :Senado, manda accrescentar á ~ettra g do art. 2° do 
projecto da Carr:ara as seguintes palavras: "contra os incapazes assim de-
clarados não corre a presqripção". 

Essa emenda, Sr. Presidente, se origina do sentimento germanophilo 
que a dictou, ou, pelo menos, do sentimento germanophi!o da corrente que a 
amparou e que acredito não exista nesta Casa, porque, para não deixar inc 
defeso o interesse allemão, é que se adapta essa emenda desnecessaria e 
inutil; pois· é principio corrente em direito que contra os incapazes não 
eoPre a prescripção; e se no Codigo Civil já .estabelecemos o principio, se 
nessa lei mesmo suspendemos a capacidade jurídica do allemão para .sei,-
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autor ,nas acções patrimoniaes, se uma lei tira a capacidade do inimigo, nãc> 
é neoessario dizer que contra elle não corre a prescripção. 

Esta era uma consequencia logica e immediata. 
V. Ex. perdõe se estou fallando em cousas juridicas ·e constituciona'es. 
V. Ex. 'vai ver até onde chegaria a juridicidade desta Camara, se ella 

approvasse, por exemplo, tal emenda. 
Quando se declarou a guerra, quando o Governo pratiqou todos esses 

-aQtos que não traduziam senão o patriotismo do povo brasileiro; quando de 
todos os pontos do paiz se levantou esse patriotismo para rugir, em. uma 
palavra, de odio contra os allemães, só uma exigencia se fez de norte ~ sul, 
exigencia que muitas vezes explodi-o no kerozene, na pedrada e no ,a,:niqunla ... 
mento das casas cammerciaes allemãs. O que se pedia, o que se exigia era 
que desapparecessem as relações entre nacionaes ê inimigos. 

Ainda n:ais. Como, por traz dessas violencias populares e patriotioas, 
o m1migo procurasse subterfugiar-se nas escripturas clandestinas, nas 
transacções illicitas, levantou-se em todo o paiz e da parte do Governo um 
clamor, um pedido á Camara dos Srs. Deputados, afim de que votasse uma 
lei que, segundo a expressão da mensagem, frustrasse as escripturas falsas 
e illicitas, lei que annullasse a simulação, a fraude, o dolo das transacções 
dessa natureza que pudessem sev feitas por meio do penhor, da hypqtheca e 
outros tantos. 

Eis a mensagem do ~r. Presidente da Republica; quero que ella illustre 
o meu discurso: 

"A quarta medida que vos peço terá por fim ton:ar medidas 
para frustrar as transferencias de propriedades allemãs no estado 
de guerra." 

Pois bem, Sr. Presidente, a Camara attende ás injuncções patrioticas 
do Sr. Presidente da Republica, vota a lei nesse sentido, e o Senado de lá 
nos responde: "risque-se, elimine-se", isto é, não ha necessidade de escri-
pturas falsas nem fictiQias; os allemães podem cqntinua.r nas suas trans-
acções, podem fazer francamente as suas hypothecas para resguardflr os 
seus interesses, podem encher as suas burras 1àos lucros da guerra; podem 
augmentar os recursos aos nossos inimigos, mas tudo isso ás claras, p0r-
quanto não ha necessidq,de do dispositivo da lettra i do projecto da Ca-
mara! ... 

Eu vos pergunto se isso não é uma lei allen:ã? 
Sr. Presidente, a Camara dos Srs. Deputados· não pôde votar essas-

en:endas germanophilas do Senado, e não o pôde por muitos motivos: 1°, 
porque seria uma retractação inàigna; 2°, porque essa lei só favorece aos 
allemães; 3°, porque ella é manifestação de desconfiança ao Sr. Presidente 
da ;Republiea; 4°, porque ella vai fazer uma anarchia na administraçã·o, em 
vista de todas as medid!j.S já tomadas pelo Go~erno. 
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Não sou eu quem o diz; ê o grande jurisconsulto, Relator da Commis-
-são de Justiça, no seu pa;recer , Gomn:entando a 'suppressão desse artigo, diz 
o . honrado $r. Mello Franc.o: 

"A suppressão desse artigo inutiliza o arrolamento -dos b ens 
inimigos , annulla a autorização para ·O caso eventual do s.equ estro, 
impossibilita a acção fisa;üim dora do Governo sobre os bancos, em-

' "prezas, 'socieda.des, associações, emfim, sobre a ·propriedade inimiga." 

Pergunto: pois então, votando esta emenda nós não estamos aqui ne-
gando já um "bill de i demnida de" a o Sr . presidente ela Republica, por 
.todas · es·sas medidas; 

Pois então, a o dia immedia to á sancção de uma lei desta natureza n ão 
é de dever do Presidente da Republica mandar retira r imrr:ediatamente os 
·ficaes <los bancos, cassar todas as medidas tomadas anteriormente, fazer 
soltar todos os indivíduos, os quaes internou? Nã;o ê desfazer tudo quanto 
S. E .x. praticou, n este movimento patriotico? 

Sr. P resicl·ente, emqua nto digo desta tribuna as ·cousas dolorosíssimas e 
<iue sahem: do meu coração banhadas de minhas 1agrimas intimas; emquanto 
faço dest a tribuna a o paiz inteiro a terrível d enuncia de traição que vem 
do proprio Poder Legislativo, lha neste paiz alguem que esteja muito satis -
feito e n:uito contente. 

Certamente, em um período destes, de guerra, de desolação, de luto, ele 
desespero, se um la do está contente, 'º -outro la do está triste. Bem se po,de-
ria s,ignificar este esta do de cousa s com aqu elle verso encanta.do~ de Anthe-
ro do Quenthal , e n11 que elle comparava o coração a uma casa com dous 
quartos, em um ;residindo a dôr e no outro a alegria. 

derto, nesta hora em que estou triste, fazend'o pungentes r 'evelações 
desta -ordem, ha u ma multidão ele homens que está cont entíssima - ê a 
n:ultidão dos allemães, porque a s ua situação mudou e m elhorou a dmira-
velmente , 

Realmente, atê hontem, emquanto não havia uma lei , e lles estavam na 
duvida das violencias ,do poder; até hontem , emquanto não havia uma lel, 
elles ·podiam p ensa r que os seus direitos, que os -seus interesses e a !>U't 

propria "vida não estavam gar antidos; estavam, em su~ma, todos suspeito-· 
sos; começaram a fazer transferencias illicitas, dolosa s e fra udulentas de 
suas propriedades, com medo do futuro; mas amanhã, decretada essa lei, 
elles estarão tra nquil!os, já poderão perfeitamente manda r dizeu aos seus 
parelltes, aos ,seus apaniguados, a os seus cumpliees nesse gra.nde crime in-
ternacional que, no mundo, só ha um paiz que lhes deu a liber dade, a fra.n-
qula, \a protecção de todos os direitos e que €sse paiz ê o Brasil ! Poderão 
mandar dizer que não encontraram essa v rotecção na neutralidade de outros 
povos, n ão encontraram essa protecçã o nos povos que lhes são Ill\esmo in-
suspeitos, mas a encontraram em um paiz que lhes declarou g uerra! 
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Sr. Presiden,te, não comprehendo maior deste rr.'pero e contraste! N ão 
compr·ehendo m aior absurdo! Pois então, quando em todos· os paizes do 
mundo um dos primeiros effeitos da guerra é o rompimento das relações 
commerciaes entre os subditos do pa iz e os seus .inimigos, n iio como uma 
consequencia· do odio, e da guerra, mas· como consequencia juridioa. estabe-
lecida pelo direito internacional ; quando isto se verifica em toda a parte, 
fazemos nós u;rna, lei para quebrar a linha e o principio d esse direito! 

1 

Pois en tão - pergunto eu , para esclarecer o meu pensamento-qual 
!oi o paiz iem guerra com a Allemanha, cujo primeiro a cto nã'o fosse a in-
terrupção de r elações commercia.es entre os seus subditos e os subditos 
inimii;;os? 

O nob r e Deputado Sr. Mello FranC\O, no seu parecer, deixou patente isto 
citando as leis franceza, a llemã e outras , cuja preoccupação primeira não 
foi senãq a ruptura de r elações de direito priv·ado. 

Eu diria mais que na AU.imanha se foi a lém da ruptura das relações 
de direito privado, d e direito commercial; alli se foi até a prohibiçã o dos 
a nnuncios. 

, E st e · é o princi,pio de direito, a primeira consequencia da declarãção de 
guerra e nós fazemos uma lei para contrariar o direito lnternacionad , para, 
favorecer vs Allemães. (IMuito hem!) 

Uma das m ais importantes consequencias decorrentes da deelaração de 
guerra é a lnterdicção 4e todas as r elações ·comm.erciaes .entre subditos de 
Esta dos belligera nte!j . Efssa interdicção é de uso uni-ver sal , é admiittida pela 
doutrina qua si geral. 

Pinheiro F e rreira, é, unica m ente, de opinião contraria; mas esse autor 
escreveu .para um tempo, que não é o actual. 

"A interdicção de co;rnmerciair - dizia esse escriptor - é um a.cto in-
justo " . 

Pergunto se nós hoj El podemos a ppella r para a justiça dos actos. 
O Sfl. FLORIANNO DE BRITTO: -,. Ma.is injusta foi a amputação dast mãos 

'.la s criancinhas belgas. (Apoiados.) 

O SR. GONÇALVES MArA: - Diz o nobre Deputado muito bem. Direi ta,m-
bem - m a is injus to é a1!undar passageiros' inermes de n a vios, sem aviso pré-
vio; de maneira traiçoeira, ·e , em s·eguida, arrebentar-fües os craneos com os 
r emos , chacoteando, dizendo-lhes ironi1ca m ente: "'Assobiem agora o Tiper-
ray" ! Foi o que acontec1,iu com o " Tuba ntia" , em que c ontra aqu elles que lu-
taiva.rn nas onda.s, para iialvar a vida, cahiam sobre s u as cabeças os remos 
<'.os maninheiros a:llemães., manda ndo-se-lhes q u e cantassem o "Ty,perray", a 
canção popular com que todos os inglez;es vão combater pela s ua patria. 

Maiis cruel devia tel' sido rrietter no fundo do m a r nossos compatriotas 
quando eramos amigos e neutros. 

Quero mostrar com isso, citando a, opinião contraria de Pinheiro Ferreira, 
. que elle não é um interr1aciona lista paira o momento presente em que o prin-
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cipio· predominante é aquelle que Ruy Barbosa proclamava no Sena,do; ainda 
ha. dous ou tres dias: o principio de represalia . 

St'. Presidente, a essa opinião de ·Pinheiro Ferreira eu anteporia, a de 
Bluntschli, que é internacionalista de credito. Elle diz que essa interdicção 
de commerciar não se deve presumir: ella deve ser formalmente pronunciada 
pelo Estado belHgerante". E' o que 13e lê .no seu trabalho de Codigo de Di-
reito Internacional, art. 674. nota 1. 

.A.ssim, Sr. Presidente, são todos os outros; são Heffter, Bynkershoek, 
Wheaton e tantos outros. 

Aliás, é tambem a opinião de Bonfils, 
O SR. MELLO FRANCO: - Deste. especialmente. 
O >SR . GoNÇALVES .MAIA: - E deBte, especialmente, como diz o meu hon-

rado co!lega. E por que isto, Sr. Presidente? Porque as operações commer-
ciaes continuas entre os subditos darão á sua situação uma ·côr duvidosa. e 
equivoca; el!as facilitarão ·directa ou indirectamente os m eios de defesa do 
inlln.igo. 

Eis em que se funda muito juridicamente o projecto Mel!o Franco e · que 
o Senado, em uma explosão de germanophilismo, manda supprimir . 

"Tolerar o commercio dos subditos inimigos (diz Heffter, § 123, nota 
5), durante a guerra, quando se acham em luta aberta, seria pôr em 
contradicção a acção dos individuo13 com a dos Governos . Os cidadãos 
são obrigados a secundar o Estado com to~as as suas forças. Elles não 
podem proseguir nos seus proventos individuaes, emquanto isso possa 
trazer prejuízo á causa commum." 

Assim, Sr. Presidente, eis o principio, a theoria, a doutrina do Direito 
tnternaciona.l . 

Nesta doutrina se fundou o projecto Mel!o Franco, .projecto , que quali-
·:riquei, como sendo nã.o de um simples Deputado, mas de um estadista de 
visão clara. 

o SR. MEJLLo FRANCO: - Bondade de V. Ex. 
O SR. GONÇALVES MAIA: - Aliãs, como o proprio autor do projecto havia. 

declarado na Commissão competente, o seu projecto n ão era senão uin re-
flexo da legislação americana, da, legislação franceza, da ingleza . e mesmo da. 
allemã ... 

O SR. MELr,o FRANCO: - Desta, sobretudo. 
O SR. GoNÇALVES MAIA: - ... da legislação allemã, principalmente . 
.Sr: ~residente,. ainda hontem tivemos aq.ui distribuído entre os Sra. 

Deputados um' folheto relativo a ;providencias desta natureza tomadas na 
Amarica do Norte. 

Se fosse um principio contrario · ao direito, poderíamos admittir natural-
mente que o Senado se fundasse na bôa doutrina , para m aindar 13uppri.mir 
esse artigo do projecto da Camara . Mas não é assim. 
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pomo acabei de mostrar, trata-se de um pedido em mensagem do .Sr. 
Presidente da Republica, pedido expresso, determinadarnente expresso, soli-
citando essa medida. Trata-se de m a teria decorrente de principio de Direito 
Inteqiacional. 

Pois bem, t udo isto desaba. ao simples sopro "kaiseriano" de uma emen-
'dà, dispondo: - '"supprima-se". 

O SR. PRESIDENTE - - Adví!"l.l!I ~· nobt·e Deputado de q.ue a hora está a 
findar,. 

O 'SR . GONÇALVES l\L\IA: - Sr. Presidente obedeço ás injuncções de Vossa 
Ex.; vou sentar-me. 

Certo terei de voltar á tribuna e voltarei todas as vezes que isto me ffü· 
possivel, porque tracei o meu programrna, leigo n@ inido do meu discurso. 

Um Deputado, um homem que combate emendas ou medidas dessa nat11-
·reza, hediondas e desnecessariae, um cida.dão que tem as idéas que tenhc., e 
por ellas v.err. pugnando da rr.aneira por que o tenho feito, contra o allema-
ndsmo, na imprensa e na tribuna, tem o direito, tem a obrigação de crear a 
disposições -de tal ordem todos os obstaculos possiveis, todas as obstrucçõee. 

E' -essa a minha. obrigação, é esse 6 meu direito, é esse o• meu dever. 
Vou conc-luir, dizendo que não voto essa medida, por uma razão muitç 

simples: é que estamos na Camara dos Deputados do Brasil e não no Rei-
chstag. (Mu.ito bem; mui"to bem. O orador é cwrnp.rimentaào.) 

O !SR. MELLO FRANCO: - Sr. Presidente. faltand0 ·poucos minutos para 
terminar a hora da sessão, 1 peç'l a. V • E~ , i;ue me considert< 1nscripto par1'o a. 
primeira sessão, adiando agora o deba.te. 

O -SR. PRl!lSIDEl>'TEI : - .A-ttenden:ie: 3. relevancia de assumpto e ao pedido 
do nobre Deputado. fica a discussão ad!aaa. 

De a,ccõrdo com o § 13 do art. 40 do Regimento, convoco uma sessão ex-
traordinaria para ás 20 horas e 30 minutos, com a seguinte 

SESSÃO DE 14 DE NOVEMBRO 

(NOCTURNA) 

1Ü 'SR. M:ElLLO FRANCO; 

Tendo invertido, .Sr. Presidente, a ordem dos assum,ptos e:m discussãq, 
para manter-me fiel á 1ordem ·das idéas com que sahiu daqui para o Senado o 
projecto da Camara. deixei as observações qu e tenho a fazer, referentes ap 
estado d e sitio, para a s ujtima:s palavras que deveria dizer perante meus 
collegas. 
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N(l parecer da Coonrni·ssão, sobre as emendas da Senado, foo escripto o 
s~~inte: 

"A emenda n. 1, que modificou o projecto da Cam:ara na parte 
relativa ao sitio, as Commissões a acceita.m, ainda que divergindo, 
q uanto ao ponto de vista doutrinaria, do conteudo da m esma. As 
Commissões pensam que a attribufção de decretar o sitio é primai~iva 

de cada um dos poderes politicos - o L egislativo e 'O Executivo· -
conforme o t empo em que se tenha de adaptar a medida: si durante 
as sessões do Congresso, si no deci.:rso d:ellas. Nunca, porém, poderá 
tal faculdade ser exercida cu1n.ulativwmente pelos dous' referidos po-
deres - um .pela decretação della, outro ·Pela determinação dos pon-
tos do terrJtori.a nacional a que deva ser · applicada." , 

.s:r. Presidente, quasi ridiculo seria qu e o mais obscuro Deputaido desta 
camara (não apoiados geraes) pretendesse fa zer a critica · da emenda do Se" 
nado, redigida pelo preclaro Senad-OII' bahtano, ·com tanta exacttdão denorhi-
natlo pelo illustre D eputado Sr. Gonçalves M;aia, "Pontifice Mag.no" do · di-
reito constituciona:I no Brasil. 

Nã<> fana, porém, aquJ .a estudioso ou o curi'oso dos estudos de direito, 
quê é o hunúlde Relator do projecto; fwl1a o Deputado que, pela responsabí-
Udade do seu mandato, por maior · qu e seja o seu embaraço, por m aior que 
seja e mais justificada a sua tirn!dez, em certos assu.mptos, é obri gado a dizer 
â Nação, em virtude desta proprfa responsabilidade, o que pensa a respeito 
de graves materias de interesse nacional, sobre as quaes :tem de decidir tam-
bem com a collaboração do seu voto. 

Na carta dirigida pelo Sr. SenaJdor R uy Barbosa ao .Sr. Senador Aze1redo 
o egregio .Senador bahiano alvitrem a possihilidade de duas emendas ao pro-
jecto da Camara: " urna. •consistiria em decretar o sitio", ·diz S. Ex . , "em um 
certo numero de Estados, onde a presença de certas colonias estrangeiras, 
especialmente a. a nemã, ·e de certos d'ermeintos de anarchia, já conhecidos por 
deso_rden s mwi·s ou m ·enos extraordinarias, para deb'ellar sem embaraços a 
infiltração inimiga, as s uas intrigas, surprezas e oonspírações perig'osas. 
Mas, ·para isto (diz, e muito acertwdamente, -0 emtnente Senador) .nenhum 
Deputado, nenhum Senador, o Congresso Nacional, emfim, não poderia to-
mar a responsabilidwde de indicar os Estados sobre os quaes deva recahir 'ó 
peso da medida, sempre odiosa, por mais brandamente qu e se appliq.ue. ·Só o 
Poder Executivo, pelas suas proprias funcções, poderia indica r essas regiões 
do paiz, em que a medida :se .tornasse necessa ria. O Poder Executivo, porém, 
não indica, porque o sitio não foi pedido .por m ensag·em ao Congress'o Nacio-
nal. Assim, a unica fõnnula a qu e se .teria de ·r ecorrer seria a outra - a de 
se autoriza r o Governo a declarar imm:ediatamente 'O sitio nos pontos 'Ond·e 
houv.er essa nec·essidaide". 
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Deante da 'Precisão do texto constitucional refe rente á mater'1a, o egregio 
Senador antecipou que não se trataria aqui de <Urma autorizacão condemnavel, 
porque "as autorizações r eprova da são aquellas em que o Poder Legislativo 
commette attrfüuições eX!clusivamente suas a outro poder de competencia di-
versa". Mas esse não seria o caso, .porque a decretação do estado de ·si~o não 
é da competencla exclusiva do Poder Legislativo; é uma faculdade que toca 
igualmente ao Poder Legislativ·o e ao Executivo a um, por força do ar-
tigo 34, 11. 21, da Constituição, e a outro, p elo art. 48, n. 15, da mesma Constl-
tuição .. 

"0 uso dessa medida", disse S. Ex., "a sua deliberação e imciatlva é 
constitucionalmente a ttrfüuição commum a esses ·dous pocle1·es , co·m a restri-
cção de que o Poder Executivo só dis·põe de tal faculdade nã o se achando 
reunido o Congresso Nacional, como a Constituição determina no <Lrt. 80, § 1." 

Si, pois, o Congresso está reunido ·e exerce a sua attri1Yllição, r econhecen-
do que o esta:do de sitio ·ê necessario, essa será a parte por eiwenenc'ia e prin-
clpal da medi-da. O autorizar o Poder Executivo a lim.itar, não será investir 
o Governo de uma funcção alheia á sua compet.encia •constitucional, ma.s o.s-
social-o ao Poder Legislativo no exerckio de uma funcção que conatitudo-
nalmente cabe aos dous poderes . 

"iProcedendo assim", dizia, finalmente, o íl~ustre Sena.dor Ru.y Barbosa, 
"não o faremos com o intuito de alargar o s itio, mas, pelo contrario, oom· o 

1 
intento e effeito de o res1:ringir, applicando-o só e su1ccessivrurnente aos ,Pontos 
ern. que for inevitavel, e evitando assim quer a loucura espantosa de su.b-
metter a essa severa providencia o Brasil toào, quer a temeridaide inutil de 
abranger no regimen de excepção pontos do territorio nacional mais nume-
ras-os e por ma.is tempo •çl.o que seja irnprescindi.vel " . 

Esta suggestão do illustre .Senador Ruy Barbosa foi acceita pelo ::lena.do 
e se consubstanoi-ou na emenda que está sendo discutida e vae ser votada. 
pela Camara. 

Eu já p·edi mil p erdões pela minha ou sadia de dizer, com a devida venia, 
da autorizada .opinião desse insigne, egreg~o e incomparavel mestre. que me 
encontro em um ponto de vista completamente contrario. 

Penso que si -o estado 'de sitio é necessario neste momento, sel-o-ha para 
todo o terr!to1io l10JCional, e .não para uma só e dete.r:rrünaida parte do pa!z. 
Ou elle é necessario ou não é; mas, na pdmeira hy·pothese, deve ser geral e 
não limita do a certas zonas do territorio namonat . 

O Congresso Nacion;;i.l não poderia, ,pelas razões allegaidas tati proficiente-
mente na carta do mustre .Senador Ruy Barbosa, determinar o ponto do ter-
ritorio naciona1 em que essa medida. se tornaisse indispensavel; mas, neste 
momento, :o prop·rio Poder Executivo é inca;paz de determinar os ·pontos do 
territorio nacional ·em que, actualmente, na wnorrnalidade desta situação a 
medida se torne indispensavel á defesa do paiz. EJ.' por ·essa 1mpossibfüdade 
em que se encontram os dous poderes, impoo.sfüilidad-e, de facto , ta nto do 
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Legislativo, qua;nto do Executivo, que eu, humildemente, ouso dizer que o· 
sitio é indispensavel em todo o territorio nacional. 

Não h avia de ser, Sr. .Presidente, dep.ois que os ' fact<>s demonstrassemr' 
nesta. oµ naquella zona do territorio nacional, a necessidade irnmediata e 
inacliavel do sitio, que o Congresso Nacional reunido até 31 de Dezembro, ti-
vesse de vir deliberar e V·otar a medida que fosse dar o heroico r emefüo 
exigido pela segurança naciona:l neste cu naquelle ponto do territorio. 

Nem mesmo, Sr. :!?residente, o sitio decretado pelo Executivo na ausenc.ia 
do Oongresso, nem ·esse poderia ser limitado, ainda que a sua d~retaçã.o 

prescinda das formalidades , que occupam tempo, indi:spensaveis pa ra a elabo-
ração de urna lei no Parlamento. O proprio Poder Executivo, aipezar da pres-
teza com que lhe fosse dado agir, estendendo pouco a pouco o alcance do 
primitivo decreto que, porventura, tivesse circumscripto o sitio a uma certa 
zona do territorio nacional, elle proprio, ·com a acção muito m ais rapida, e 
que se não póde ·comparar com as delongas natura:es dos processos de e labo-
ração das leis, eJl.e proprio talvez, em determinadas .cJrcumstancias, não po~e
ria s occorrer, com <> remedio immediato, a essas regiões em que acaso se tor-
nasse neoessario o mesmo remedio. 

1 

Por essa i.mpo·ssibilidade, que o egregio Senador bahiano assig>nala com 
referendá á acção do Poder Legislativo, e que eu mostrei que ta mbem se da-· 
ria em relação á propria aicção do ·Poder Executivo, é que eu m e atrevo a 
pensar e a1lfirmar perante a Carrnara a necessidade do sitiq para todo o ter-
ritorio nacional. 

013 receios, Sr. Presidente, porventura decorrentes dessa medi.da. de alar-
gan1ento do al:cance do sitio ~ todo o .territorio nacional, estãà, corno se de-
prehende do aparte do honrado Deputado. que impugnou en;i. oração tão bri-
lhante <> sitio, em nossa sessão diurna, de hoje, o Sr. Gonçalves Maia, estão 
em a creditar que as medidas consequentes a esse estado de excepção e a n o-
ma1'o seriam executadas por agente:s ·que não possam inspirar a m esma con-
ftanÇll. que, ·Pessoalmente, inspira á Nação o honrado Chefe do Esta.do, o 
SI'. Wencesláo Braz .. Si, porém, as proprias sentenças e ordens d,o Poder Ju-
diciaria Federal são executadas por officiaes judiciarios da União, na fórma do 
art. 60, § 2° da Constituiã.o Federal, limitando-se a volicia dos E stados a. pres-
tar-lhes auxilio quando invocado ·por elles·; si os decretos da magistr.at11ra fe-
deral, do Poder .)"udiciario, poder desarm ado e inerte, são executados por of'l'i-
ciaes da União, aos quaes os .poderes locaes siIDJp1'esmente devem prestar auxilio; 
quando invocado .por elles, por maioria de r a zã-0, quando mesmo a Consti-
tuição houvesse silenciado quanto ao modo de ·execução, nos Esta:dos , da.S 
medidas do S<itio, deveríamos ·concluir, pelos argumentos analogicos, .que taes 
medidas, como quaesquer ordens .emanada.s dos outros poderes soberanos do 
pa;iz, devem ser exeoutadas por funcctonarios responsaveis, perante esses 
proprios plOderes, e. poi: ·conseguinte., perante a Nação. (.Apoiados.) 

Mas, a. Constituição não é omissa; ao contrario, el'la. é clara, quando af-
tirma, dando competencia 'Privativa ao Pres~dente da Republ,ica para decre-
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tar o sitio nos ·casos de aggressão estrangeira ou grave com.moção, intestina., 
no recesso das sessões parlamentares, "que compet e privativame nte a o. Pre-
sidente da RepubUca declarar, por si ou seus agentes responsaveis, q estado 
de .sitio, em quaJquer ponto do t erritori-0 nacional" . 

Por •consequ encia, as medida s necessarias e decorrentes da a.pplicação 
deste estado excepcional da su spensão das garantias constitucionaes, n ão po-
dem ficar a ·cargo de qual•quer a utoridade dos Estado (muito pem); mas, 
unica e exclusivamente das autoridades il'ederaes. pelas quaes res.p~nde d!i-
rectamente o Presidente ·da Republica, isto é, o depositario do Poder Executi-
v:o nacional. (M uito bem.) 

Não vejo como e por que, portanto, sena.o cla ra a C<mstituição Federal, 
haja duvidas quanto ao c uidado escr·upul-0so com que devam ser executadas 
essas medidas decorrentes do estado de sit~o. para todo -0 territorio do Brasil. 

A Camiara, que tamtas vezes tem dado aboolutas demonstrações de sua 
confiança a o Sr. Presidente da RepubUca, ,poderia descansar tra nquilla, .pois 
que S. Ex. não usaria das altas faculdades q u e lhe seriam conferidas ·nesta 
situação anormal, excep'Cionalissima, a nãio ser u nJ.ca e exclusivam,ente para 
-salvaguarda dos gra:ndes inte.resses da patria, confiados á s ua patriotica vi· 
gilancia . 

Não penso, Sr. PresJ.dente, que a faculdade de decretar essas medidas 
excepcionaes seja •conrmum aos dous poderes da RepubJi.ca, isto é , eommum 
no •senNdo da cumulação Ida m esma acção, no m·esmo momento, pelos dous 
poderes ou, em 1outros termos, que tal faculdade 'POSsa ser exercida, simulta-
neamente pelo Congresso Nacional e pelo Presidente da Republi.ca. 

E' commum, sim, a faculdade, no •sentkto de .qu e ella é concedida a um 
ou a outro, conforme -o t ejllpo e a situação; mas quer seja conferida ao pri-
m ,eiro, ·quer ao segundo, isto é, a,o Leglslativo ou ao Executivo, a attribuigão 
é sempre privativa. I\]' a Gonstituição quem -0 diz litteralmente, no art. 34, · 
n. 21 - "Compete pr·ivauv amente ao Congresso Nacional declarar em estado 
de sitio um ou mais pontos do territorio nacional." 

O a rt. 48, n. 15, dispõe .que compete a o Pocler Executivo declarar; por si 
·OU seu s agentes r espon saveis, o ·estado de sitio em qualquer ponto do territo· 
ri·O na cional, nos casos de aiggressão estrangeira, ou .grave commoção in-
testina. 

E ; commum, por consequencia, nesse sentido a facuMade; entretanto, 
en a não póde ser exeródq. cumulativamente .pelos dous poderes. 

E' certo, Sr . ·Presi·dente, que o egregio Senador ba hiano, reconhecendo 
qu e .n a emenda ha uma Çle!egação de funcções do Poder Legislativo ao·Poder 
Execu tivo, accrescentou .q.u e essa delegação não é condemnavel, visl.o .como 
não tra n smitte faculdade que seja .exclusiva ·do Poder Legislativo, mas facu1-
dade que ta:mbem, segundÓ as drcumstancias, póde . ser exercida pelo 
Executivo. A' essa ·opinião, entretanto,. se poderia revidar com o te:xto literal 
da Constituição que, em u m como em outro .caso, diz que a .faculdade com-
pete privativamente a um ou a outr'o dos poderes, no mi0mento opportuno -



- 219 

a um durante 0 Período das sessões parlamentares, e a outro fõra de tal 
per.iodo. 

Sr. Presidente, no plenario da sessão em que se discutiu, pela primeira 
vez, o projecto, tive ensejo de dizer que nem todos talvez se tives.ser.i <'Cmpe-
netrado real e verdadeiramente das graves responsaibilidades assumidas pel<L 

nação com sua entrada franca e decisiva para a belligerancia activa. 
Quando nõs não tivessemas de mandar um soldad-0 para o estrangeiro; 

quando não tivessemas de disparar um tiro nesta guerra; quando nã o tivesse-
mas de gastar um real nesta situação em que nos achamos, devíamos ter em 
vista que teremos de a.ssignar a .paz como vencidos ou como vencedores. E 
basta a responsabilidade desta assigna tura para que nos venham á. m emoria 
os graves compromissos assumidos pela nação, quando reconheceu -0 estado 
de guerra e entrou resolutamente em activa belligerancia. 

Vencidos ou vencedores, Sr. Pr-esiden.te, as consequencias decorrentes do 
acto não precisam ser ditas; basta que cada um, no intimo de sua conscien-
cia, medite sobre ellas. 

Em um momeutú desta naturew.. pensei que fú.ise absulutamente india-
pensavel armar o Poder immediatamente responsavel pela segurança nacio-
nal de todas as faculdades, mas absolutamente de todas as faculdades n eces-
sarias para conduzir--nos a salvamento nesta estrada perigosa que vamos 
trJlhando . 

Esta guerra, já foi dito, se afastou de todas as outras guerras de que a 
hlstoria nos dâ noticia. Os seus processos variam dia a dia ; completamente 
differentes dos que foram adoptados hontem, os de hoje serão condemnados 
por imprestaveis amanhã. 

A situação é de constantes imprevisi;os e, em uma emergencia destas, 
entendo que o dever de todos os patriotas é fortalecer aquelles que mais di-
rectamente respondem pela segurança de todos nõs pela propria exlstencia da 
Patria. (Mui•to bem.) 

Não estou, Sr. Presidente, combatendo a emenda do Senaido; fui obri-
gado a fazer essa declaração porque, além .a.e que reputava isto o cumpri-· 
mento de um dever para com minha consciencia e para e-0m os cóllegas de 
Commissão, fui collocado, c01no V. Ex . viu, pelos honrados oradores que 
fallaram nesta Camara na sessão diurna, na dif;ficil posição, seja-me permü-
tida a expressão, do holla.ndez que está p agando o mal que não fez. 

O SR. BARBOSA LIMA: - O innocente crucificado. 
O SR. MBLLO FRANCO: - Sem embargo de todas as minhas divergencia.8 

doutrinarias, eu disse que era obrigado a aconselhar â Camara a approva-
ção de todas as emendas do Senado : em primeiro Jogar •pela razão já alle-
gada de que precisamos demonstrar á Nação e ao estrangeiro que. neste mo-
mento, não reina IQ dissídio entre os governantes do paiz, e principalmente, 
entre os dous ramos do Puder Legtisla tivo. 

Foi em nome desta concordia, desta união saITT"ada, que o Sr . Presidente 
da Republica, pela v·oz do h onrado leader ·desta Camara, Q Sr. Astolpho Du~ 
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.tra, meu presado amiiio e collega, me incumbiu de pleitear perante a casa a 
approvação Çle todas as medi.das concretiza.das nas emendas do ·Senado, máo 
11:rado qualquer reparo doutrinarlo l()U quaesquer divergencias porventura 
"existentes em relação a cada uma dellas. 

O SR. JOAQUIM OsoRrn: - Sem embargo mesmo da Constituição? 
O SR. MELuo FRANCO: ~ A Constituição, já o declarei, .parece que se 

oppõe, na p.ureza do seu texto, a esta delegação de funcções; mas, e sejam 
··estas as minhas ultimas pa lavras - quando a emenda parte da alta autori-
dade do egregio Senaidor Ruy Barbosa, o autor mai:s immediato da Consti-
tuição Federal, é de esperar que, em nome desta 1subtda amtoridade, em nomtl 
da união que deve reinar agora ·en tre rtodos os patriotas, os triguna .n judicia-
rios do paâz sanccionem as medidas de •excepçãó que se façam rn.istér para 
salvag·uarda ·dos interesses nacionaes, ainda que possam surgir dissenções de 
1.e:xt.o de uma lei acaso nã o escoimada de todos os vicios de inconstitw~iona-
1idade. Em nome, portanto, desta união sag.rada, estou certo, e ain.da pel::. 
autoridade inconi1undivel do insigne Senador bahia no, autor .da emenda, estou 
certo, repito, que os tribunaes judiciarios do paiz collaborarão com o E xecuti-
vo e com o L egislativo na sustentação destas medidas, que são urgentes, 
inadiaveis e absolutamente timprescindiveis 
;nossa defesa. (Muito bem; 1nuito bem. 
mentado.) 

para a nossa seg-urança e :para a 
O orador é vivamente cump1·i-

E' encerra.da a ·discussão unicri. depois de faliar o Sr. Barbosa Lima, 
·Que não drscmbtu 10 paso .do sitio. O Sr . Presidente ann.un~ia a 
vota.ç:ão da emenda do Senado relativa ao sitio. 

Votação da 13.eguintei emenda do Senado . 
O art. 11 passa a ·ser o 1°. alterada a numeração dos demais na ordem 

.em .que estão collacados, oCYr(1 a seguinte redacção: 
Art. Fica o Governo a utorizai<'lo a desde já, e até 31 de Dezembro. 

dechrar, s ucessivamente. em estado .de sitio, para fdns constituoionaes, as 
partes do territorio da União, onde o exigirem as necessidades e os deveres 
·da s1tuação; em que se ach a o .paiz, pela g 1.mrra lhe impoz a Allemanha .. 

Consultada, a Camara rejeita <> requerimento do Sr. Gonçalv'es Maia . 
. pedindo votação norn.inal para a ·emenda ao artigo 11. 

O Sr. Gonçalves M,aia (p ela ordem): - Requeiro verifdcaçã;o da vota-
ção. Acho que é esta a hora. em que cada um deve fjnznar a sua responsa-
,bilidade. 

O SR. JosÉl BoNIFACrn: - O nobre Deputado está exaggerendo. 
O SR. GoNçAI.VES 'MAIA: - Por que razão então não se vota nominal-

··mente? 
O SR. ALVARO DEJ CA!tVALHo: - V. Ex. não tem absolutame nte direito de 

duYidar que a Camara assuma a responsabiJ.i.d:ade dos 'Seus actoo. (.Apoiados) . 
O SR. GONÇALVES l\[.µA: - Acllo que o moment,o é proprio para que essa 

., responsabdlida.de €'e fi1'J11.e, 
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o SR. AI.VARO DE CARVALHO: - EUai esta :!inma.da por nós todos. (Muitos 
,'4poiaàos). 

0 SR. GONÇALVES MAIA: - Onde? 
o .SR. ALVARO DE CARVALHO: - Aqui, por nossas palavras. 
O ~R. GONÇALVES MAIA: - Aqui se diSlsie uma cousa e no Senado se disse 

~utra. O Sen~.do deS1IDentiu a Camara! 
Para a declaração de guerra, em que não se dava esta circumstancia, 

conceneu-.lõe a votação nOIIl11nal. 
(Ha muito.~ apartes). 

O Sr. Presidente: - Attenção! Vae se pr oceder á ,veri.fücação da vo-
Ut!)ito. 

Pr\>cedendo-se á verlfícaçã.o da votação. reo't>nhece-se terem votado a 
·favor 22 Srs. Deputados e contra, 98; total, 120. 

O Sr. Presidente: - O requerimento de votação nominal foi rejeitado. 
V:ou s ubmetter -í1- votos a emenda do Senado. 

O Sr. Gonçalves Maia (*) (para. enc11mi.nhar a votação): - Sr. Pre -
'Bldente .. • 

V:OZEs - Oh! oh! 
O SR. Go~çALVES MAIA: - Nã:o estou no meu direito? 
O SR. RAUL CARDOSo: - Será um direito de Deputado, não de brasi'-

.Je:ro. O momento não se presta a isso . . (Apoiados). 
o SR. GONÇALVES MAIA: - Oh! 
O SR. ArNARo DE CARVALHO: - A ousaria no nobre Deputado ha de ser 

contraminada pela no~sa energia! Está S. Ex. muito enganado. (Mwito 
, be-ni; muito bem) . 

O SR. MAURrcro DEl LACERDA: - Peço a pa.lavra. Tumultuariamente não 
se arrancam medidas doosa.s á Camara. 

O SR. GoNÇALVEls MAIA: - Peço que VV. EEx. me digaim ·se estou 
usa.ndo de um direito. 

O SR. AI.VARO DE CARVALHO: - Quanto a isto, não ha duvida; está no 
llle~ direito. 

0 SR. GONÇALVES MAIA: Então não digam m a is nada. Se estou no 
meu direito, posso faillar. 

Sr. Presidente, V. Ex. queira informar-me se o estado de sitio a ser 
vota.do pela Ca.ma ra .iieste momento é o que consta do projecto Meno Franco, 
ou aquelle que o Senado adoptou. 

Ha uma divergenciia capJtal. essencial, substancial entre os· dous dispo-
sitivos, divergencia tá.o grande, Sr. Presidente, que fez co·m que o Senador 

(*) Não foi revisto p élo urador. 
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:Ruy Barbosa todas as vezes que na 'oU'bra Casa se pretenderam harmonizar 
os <lous artigos, o substitutivo do Senado e o iniciado na CM!lara. todas- às 
vezes que se pretendeu affirma r ser tndiHerente ó sitio, votado por ·rima 
ou por outra, Casa do Parlamiento. o Sr. Ruy Barb.osa dissesse: "'Nã-o·, si 
con:tinuaim ne.sse terreno. retiro a minha emenda e vou votar contra o sitio". 
Por que? - perguntaram. Respondeu ainda ·o Sr. Ruy Barl!>osa: "Porque a 
minha emenda é vi&eeralmen:te d:ifferente do ·d!i&posLtivo da Camara dos Srs. 
Deputados". 

Se a Camara, portanto, nãio mantém seu voto relativ,a;mente a.o estado 
de sitio, ella. foge ao seu dever, ella se retracta, muda de opinião mas de 
um modo humiilha.nte para ella. Se houvesse votação nominal, s .r. Presi-
dente, V. Ex . v·eria que a attitude daquelles que. syimbolicamente. vlio dar 
o seu voto, não appareceria .diante da N ação, cmn seus nomes• em e·videncia. 
(Não ª1Joiados). 

Então por .que negaraJm a votação nominal? 
Estes - não aporiados - ·deviam ser traduzidos na concessão. da vo-

taçã10 nominal. 

o SR. RAUL CARDOSO': - Por que? 
O SR. GONÇALVES MAIA: - Para evitair as duvidas que estou tendo, para 

que não .se pudesse atirar ,sobre os mais timoratos a falta · de eorag.mn. 
Se a Camara tive~se concedido a votaÇão nominal. nenhum cidadfu> 

~este paiz, nenhum Deputado desta CaJmara se poderia levantar pa.r<a dizer 
que seria bem possivel que, com fórma de m:aruifestação, ro resultado seria 
outro. 

Estamos no regimen das mymificações, porque as. ·declarações feitas 
aqui, para nos extorquir ·o voto. foram desmenti'dais· no Senaido, peló seu 
Vi ce-Presidente, o Sr. AZJeredo, "leader" do Governo naquel!a Casa. e pelo 
Fn•sidente da Commú.ssij.o de Diplomacia e Tratados, o s .r . Fernando Men' 
des. os quaes declara,rann que -o Gov·erno não teve confabulações con1 a'. Ca-
mara, não tinha abs cilutaimente m:anife.sta;do ·os seus desejos á Camara. 'l 

unicrumente o Gov•erno q u eria o que o Sena do ia votar. 
E' ou .não é mystificação? 
Ao mesn10 t empo vêm dizer a esta Casa que 'isso é falso; e :o illustre 

Deputado Sr. Mel~·o Franco •sustentou na hora em que eu chegava que o 
Sr. .A2leredo ti·n:ha ·erraxlo. 

Ahi temos a Camapa. por u.m de -seus representa ntes· irnai.s' Udimos , ne-
g:indo aquillo que 'º Sr . Azeredo dissera no Sena;do; ahi temos o Sr. ,A_zeredo 
negando aquillo que o flr. Astolpho Dutra affirmou nest<= recinto. 

Porgu_nto se isto nãp é o regímen das mystificações. Com essas, IJ;lYSltif.ioa,-
ções querem arrancar da Cama.ra um voto contra a su a consciencia! 

o SR. LAM'OUNIER GODOFREDO: - V. Ex. faz máo juízo da Camara; 
acredita que el~a está votando iinconsci·effhemente. 
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O SR. GONÇALVES MAlA: - Eu pode ria responder como no Senado Ro-
mano: "Senatores boni viri" .. . o r esto V. Ex. não ·ignora. 

Sim. cada um de nós é muito honvado. tem •dndependencia para arcar 
·com todas as situações da v>ida; mas, reunidos nesta collecÚvidade~ temos 
visto fugir ás responsabiHdades. Isto é um faJCto,. é urna verda de. e agora 
?:1esmo, Sr. PreS<idente. quando se exigiia o aS<Signalamento das responsabili-
dades politicas e civis, quando •Se exigia que cada um viesse deante do paiz 
c1.izer: - eu v·oto assim - cada um se esconde no anonymato do syrnbolismo 

·•ia votação! (Não CLj_Joiaàos; protestos). Não podem contes·tar porque! isto é 
um facto. 

O SR. VICENTE PIRAGIBE: - Eu fui pela votação nominal; vota rei contra 
.a emenda do Senado. mas ·entendo que nenhum Deputado s.e exilnirá á res-
11onsabilidade. (Apoiados). 

O SR. ALVARO DE CARVALHO (ao orador): - Essa affirnação continua 
do nobre Deputado é i.njuriosa â Carnara, meS'.\110 aos que fora= pelo pro-
.cesso da votação nominal. 

O SR. GoNÇALVElS MAIA: - Essa injuria é urna interpretação d~ V. Ex. 
Tenho o habito de, quando me dizem uma cousa que pôde foer i!ller-

1)reta·da <le modos diversos, eu interpretar no melhor sentido. Ha os que 
interp!'~am no peior sentido. Eis a ·razão por que cada um oo encoleriza 
contra its miinhas expl'essões. Por que'/ Porque cada um torna a carapuça 

«;: ue não lhe ta lhei. 
Dis!fe, Sr. Pr·esidente, que o estado de sitio que a Camara vai ~otar não 

é o estado de S'itio que ella votou hontem. 
Pergunto: fica bem á dignidade da Oamara e.ssa r etractação ·sem IDO" 

tlvo? Se ao menos ella pudesse adduzir em beneficio da sua attitude um 
urgumento de direito. um argumento juri{Lico de conv-icção, eu estaria. de 

:ac:c ôr<to; rna;s nada disso; a o contrario, todos os oradores. m esmo os ora·-
dcm?1:1 governistas. dissera m que foi o Sena.do que errou; não houve um 
só, desde o ' Relator ·do parecer até aquelle que fez um discll;rso pavoroso 
'2ontra. o acto do S.enado, ter:nrinando por di:?Jer que votava porque o Go-
verno pediia. não houve um só que não tivesse {leclarrudo que a verr1ade está 
com a Camara . Não existe um que não tenha dito que a Camara precisa 
manter 'O seu voto e manter tamhem a sua probidacle, a sua linha recta de 
-conducta. 

Entretanto. que vão os nobres Deputados votar? Aquillo que todos, em 
'(;Onsciencia, nos seus pareceres, nas conversas p elos corredores e em toda a 
parte declaraJill que não votariam, s·e o Governo não houvesse pedido! 

Pergunt'o: esta ,é a bra vura cívica qu e se possa exhibir nas votações 
syrnbolicas? 

Se se pretende occultar dsso, negando-se a votação nominal. entã.o 
amanhã este povo mesmo. que gosta de vêr as pos;ições defini{las, não 
-poderá separar ·dos aJgozes ais victimas. 
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Amanhã, quando tudo ,se transfor:mar. quando a guerra governar este 
paiz, porque ha de ser o unico governo talvez dentro de um mez ou menos; 
lanmnihã, q1uanl'lto 1JOd,os · proc.uriairem. medir . as ~·:esponsa:t:Jiliélia(J;es a:os que 
atirarrurn o povo a essa calamidade e aventura, quando se perguntar quem 
votou, cada . um se esconderá na votação symbolica; não haverá um só que 
v<.>nha d1zer - eu votei ass1m. Isto se podia evitar, com a votação nominal. 

O SR. Jo!3INO DE ARAu;ro: - V. Ex. está fallando contl:'a o venoido . 
O SR. GoNÇAINES MAIA: 1

- Eu aqu1 só ·conheço um Presidente, a quem 
acato; é .º quE> e51:á sen tailó naiquella cadeira (indicando). 

S·r. Presidente, o estado de sitio que vamos votar, é contra os desejos 
do honrado Sr. Presidente da Republica. O Sr. Presidente da. Republdca 
não queria, não quiz e não quer ainda o estado de sitio . Por que? 

o SR. MAURICIO DE LACERDA : - Qual a fórma de querer do Sr. Presiden-
te da Republica? 

O SR. GoNÇALVES M..\IA: - Entre duas fó:rniulas differentes , uma da L!a-
·mara e outra do .Senado, tenho o direito de escolher uma terceira - a de 
ºJ.Ue S. Ex. nã<;» quer o estado de sitio. 

Por que razão não posso affirmar que S. Ex. não deseja o estado de 
sitio, quand'o aqui ouço a auirmação cathegorica do illustre "leacler"', de que 
o Sr. Presidente da Republica julga. necessaria a medida e no Senado o Sr. 
Senador Azeredo, affirma o contrario. desmente o "leader" da Camara? 

Por que r azão não posso affirmar aquillo que o Sr. Presid'ente da Re-
publica dizia até que as cpnveniencias politicas appareceram nos bastidores, 
se, qus.ndo o honrado Rela,tor do projecto, o meu distincto amigo Sr. Mello 
Franco, nas Commissões reunidas de Diplomacia e ele Justiça, asseverava que 
o Governo desejava o sitio, o honrado "leacler" paulista levantava-se para 
responder-me que o Governo não queria nada, que iamos fazer, por nós, o 
sitio, que, emfim, o Governo não influia nos actos das Commissões? 

No meie destas mystificações todas, diversas e contra dictorias, não estou 
no direito .de dizer que nó;s estamos mentindo, que o ·Sr . Presidente da Re, 
publica continua a não quiirer o sitio? 

Nestas condições, o sitio que vamos vota.r é uma fuga.; e tenho ainda a 
esperança de que o Presidente da Republica, no interesse de nãq me.Jindrar 
os Estados do Sul e alguns elo Norte; no interesse de não abrir luta com o 
Estado elo Rio .de Janeiro; no interesse de não offencler o Sr. Presidente Bor-
ges ele Medeiros, que neste mom:ento dirige ·com sabedoria extrema e com um 
eswirito de· democracia verdadeira.; como nenhum outro tem feito, o Estado 
ele V. E:i<i .. . Sr. Presidente .. . 

o SR. MAURICIO DE LACERDA: - Quanto á democracia, é de ferro. 
O SR. GONÇALVES MAIA ; - Não ,sei se é de ferro; sei que, quando V. Ex . 

:se levantava nesta tribuna para verbera.r o procedimento dos Governos que 
usurpavam. o·, operariado . .. 

o SRi, .M!A>URICIO DE LACERDA: - Perdão; nem me a rrependo do acto que 
-lJratiquei; até para fazer resaltar a justiça dos meus elogios ao Presidente 
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do .Rio Grande do Sul salientei que era um dos seus mais intransigentes ad-
versa.tios e o cJlamei de "honrado despota". 

O SR. GoNç4LvEs MAIA: - Sem qu erer cortar o fio do meu pensa.rnento, 
neste particular, continüo dizendo . que, quando o nobre Deputado aqui desta 
tribuna verberava o procedimento daquelles que rompem a nossa C'onstitu.ição 
e fazem della o que o Ministro a:llemão fez do tratado que consagrava, a neu-
tralidad<> da Belgica, reduzindo-o a um fai·reapo de papel, disse que havia no 
Brasil um Governador que, em nota official ao paiz inteiro e a V . Ex., Sr. 
P residente, maJldava . dizer que tinha assegurado ao operaria.do o direito de 
gréve. 

o 0SR . JOSINO DE ARAU.TO : - E' a política do Rio Grande do Sul que está 
em discussão? 

O SR. GONÇALVES MAIA: - E stá em discussão assumpto que se prende 
a materia.s dessa natureza . 

Não posso amarra r as minhas idéas com uma corrente, como as rapa-
rigas amarram os s eus cachorrinhos . . . 

MUITOS SRS. DEPUTADOS: - Votos! Votos! 
O SR. GONÇALVES MAIA: - Sr. Presidente, uma vez que entramos no re-

gimen da gritaria. V. Ex . ha de me permittir tambem que eu grite: votos , 
não, m.as liberdade para os Deputados, liberdade que não póde acabar onde 
começa a gritaria dos outros Deputados! 

'1"otos ! Votos ! - assim se faz nas conectividades absolutas e despotica"S. 
Assim quereis começar por mim o vosso estado de sitio :hediondo, lança.do- , 
contra o povo! Votos! Votos! .. . Antes. a guilhotina .; ·seria melhor o chlce,te .. 
do que o voto, quando elle significa o estado de sitio em questão! E; este o 
estado do sitio que · se quer votar, e por isso é que não daes a votação no-
minal e pretendeis suffocar a mir:ha voz! 

Não tenh o"t:.tro, meio de impedir a tyrannia de muitos contra um só, 
senão encaminhar a votação, . . . 

O SR. COSTA REGO: - V. Ex . quer a tyrannia de um contra todos! 
(Apoiados .) 

O SR , PRESIDENTE: - Lembro ao nobre orador que está enca.:m.inihando a 
votação . 

O SR . GoNÇALVES MAIA: - Para obeclec.er unicamente a V. Ex., eu me 
sent<;>, depois de t er manifestado as minhas icléas no encaminhamento da 
votação; mas ·encaminharei outra s emendas. (M1tito bem; mwito bem . ) 

O Sr. Mauricio de Lacerda (*) (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, não tenho o intuito de encaminhar a emenda 'do S·e:à.ãdo, 
mesmo porque entre Scylla e Charybides nada me fi.ca a escolher. Entre o 
drastico que a Cama ra incluio no projecto, na mass.iça do seu estado de si-
tio, e o laxativo em doses fracc.ionadas do sitio c~m que o precla ro Senador • 

(" J Não foi revisto pelo orador. 
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bahia<no reduzio a meio bilhete a sorte grande do despotismo civil da Re-
publica, eu confesso a V. Ex. que acharia digna de todo o apoio e fervente-
mente prestaria a minha collaboração de opposicionista á brilhante res is-
tencie. de meu honrado amigo, o Deputado por Perna mbuco, se algum obje-
ctivo ainda se pudesse rea lizar nes tas duas rnateriaa do projecto e da emen-
da relativa a o estado de sitio. 

A opposlçãq não tem mais o que escolher. A divergencla por S. Ex. 
tão ha bilmente explorada (e emprego o termo no bom sentido vernaculo 
do vocabulo) entre a Carnara e o Senado no que diz respeito á medida do 
eitlo, que a Camara mandou á outra Casa, e a do sitio que nos devolveu a 
Caaa Alta da . nossa representação legislativa, a divergencia, Sr. Presidente, 
não intere"Ssa a nós outros. (Muito bem . ) 

O SH. MlilLLo FRANCO: - A verdade é que o sitio está decretado . 
O SH. MAumcro DE LACERDA: - A verdade é que, seja qual fôr a fórmula 

entre D.!'l ri.nas intragaveis figuras com que a substancia de um decreto de 
sitio se tem a presentado a o apoio, estudo e voto das duas Camaras, se exis-
te alguma divergencia, Sr . Presidente não é entre a substancia., a que 
se ref"lre particularmente á decretação do sitio, é unicamente á fórma de 
decretal-o. 

Uns entendem que ao Congresso cabe - e bem, privativamente a 
:liuncção de decretai-o; ou

1
tros , que, quando a Constituição declar a "privativa-

mente" pôde, entretanto,: o Congresso, por delegação, c omo tem feito, de 
outros poderes privativos, transfer~l-a ao Presidente da Republica . Nenhuma 
drus duas correntes, porém. tanto a do Senado como a da Camara, negou o 
sitio; de ~orte que eu e p meu honrado collega de Pernambuco, Sr. Gonçal-
yes Maia ... 

O SR. GONÇALVES MAIA: - E o Sr. Cunha Lima. 
O SR MAURICIO DE LA,CEIRDA: - .. . e mais o Sr. Cunha Lima, represen-

tante da Parahyba, segundo o testemunho do Sr. Gonçalves Maia, nós ou-
t ros, vencidos no primeiro turno do projecto pela, approvação de um sitio 
f!.Ue cha.rriei · drastico, encontramO'S com o Senado em m eio caminho desse 
projecto, approvando mesmo o sitio em dose fra ccionada, mas destinada afinal 
a o mesmo total da dosa.gem massiça, que a Camara tinha tido em vista na 
sua primÍ tiva proposição; porque o estado de sitio declarado succeS'Sivamente 
em varlos pontos do territorio nac·ional vem a ser, dentro do teinpo que me-
·deiar na palavra - sucçessivamente - o mesmo estado de sitio decretado 
pela Camara, desde que o Governo esteja no proposito de decretar o sitio 
para tocj.o o paiz. 

Assim, nesta questãp que tão graves reflexos nos suggere ao estudo, 
ao patriotismo, á meditaç;:ão e á prudencia, só nos podia restar o criterio bY· 
.santino para escolher eµtre os pala dares das duas emendas . 

Como Deputado · da qpposição, declaro que julgo innocua e sem objectivo 
~d!t a acçã,o contraria á approvação de qualquer dos di"Spositivos da ca-
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mara ou do Senado. O sitio, rejeitada a emenda do Senado, estará decretadG 
pela fórma por que a Cama,ra entendeu incluil-o no seu .projecto, de subito 
e não successivamente. Approvada a ~órmula do Senado apenas o sitio, em 
vez de ser decretado de subito,. o será gradativamente. Como, porém, o póde 
ser para varias partes do territorio nacional, tanto faz votar que seja e"Ssa 
decretação de subito como que · seja gradativa; o problema essencial e sub-
stancial, que não de~apparece diante de qualquer oasuistica, é este: a liber-
dade dos nossos concidadãos está ferida por qualquer dos dous projectos. 
do Senado ou da Camara. A Juta, o pareo que se travou (desculpem a ex-
pressão pareo) ne>1te jogo de competencias, em qu~ cada um procurou., 
quero crer que bem orientado ·e de bôa fé, dotar o Governo de uma. medida que 
nós sabemos com que repugnancia el!e recebe, e é inutil disfarçar o açoda-
mento, o ardor com que as duas Casas do Congresso se ·encontraram, pen-
sando divergir nessa idéa .commum do sitio, deixando isolados os humildes 
votCJ~ dos Deputados que os contrariavam, demonstra que, pelo menas, a 
i'elda de temporariamente possa ser aquillo que o maior numero decreta. Mas, 
o nosso erro, ou a nossa !a lta de visão ha de se tornar mais sensível na 
hora em que ·Os honrados Deputados se convencerem de que o estado de s1 t: ,, 
não é só hediondo, como disse o nobre Deputado por Pernambuco, tão revol-
tado contra elle, e, "Sim, é supe!'fluo e desnecessario provocado.!- e inutil como 
os tempos hão de provai-o 'nestas quatro adjecti~açóes que se lhe a 5usta m 
como uma luvai. 

Deus haja de p~upar ao Brasil semelhante clemon·stração! Deus queir a 
que nós outros estejamos em engano, mas - a inda, neste momento, affir-
mando o meu voto contra r io ás medidas do Senado como ·o affirmei con-
trario ás medidas ela Camara, entend·o que nós da opposição não temos de 
estabelecer preferencias que não são possíveis entre as mesmas cousas. 

Nós só temos sitio de um lado e sitio do outro. Votámos contra_: um, 
quando passou pela Ca.mara ; repito o meu voto contra a emenda do Senado. 
(Muito be?n; muito be~). 

O Sr. Arlindo Leoni (pela ordem): - Sr 1 Presidente, pedi a pa-
lavra para. fazer a Camara sciente qos termos de uma carta, que acabo de 
receber de nosso eminente collega e meu prezado amigo, notavel juri•scon::iul~o, 

.o Sr. Deputa do A~gu"Sto de Freitas, 
Diz S. Ex.: 
"Impossibilitado por ·conS'elho .Ill/ed:ico de sahir .f!. noite, ;Pe.\;o-lhe a 

fineza de declarar, ao ser amnuncia da a votação do estado de sitio, 
que, se presente estivesse, votaria contra a emenda do Sena.do, a qual 
sem fortalezer o Poder Executivo, diminue a a utoridad-e do Congresso. 

com manifesta violação do preceito constitucional , " 

O Sr. Nicanor do Nascimento (para encaminhar a votaç6'.o): 
Sr . Presidente, pedi a palavra para declarar que voto expressamente contra 
a emenda do Senado. 
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.o . SI'. ~Adolpb.o . Dutra (*) (ipa,ra en•cam·inh:ar a votação): - ·Sr. · Pile 
sidente, cumpro., o .dever· de; r no1rmomimto 1t da votaÇão, e ·para • enoam.ihhàl~a, 

·expressar, · aeerea da,<• .em'erula ·do '8ehaido, t •o '"meu ·voto e o -meu •'.pensamento 
sin~ro. 

E.iltendo, ·pelas 'talzões " q ue vou " 'expor, " que n o ·caso vertente ha m1!ls 
uma b'riga de palavras, 1 útn· "déSac'célr.d-0 '·de 'fórma, 'do 'q'Ue uma 'di:verge:'lcla 

. l!!UbSta:néfa.l . 
0 lSR. ;GoN<j?AIWES<J bU:· - º 'Então' votem:bs o "proje'cto da ' Camara. 
~O SR "ADOIWHo " Du'I'RA: - 1Q" prdjecto da Camara ·decretou .J si~· o para 

ttodo •o 1:territorio 'na:cional, 'Ao Senado se· 'afigurou incons titucionAl e'Sse fü,;. 
"po's!tivo ' porque 'nosso ·p·acto 'fundamental sõ admitte o · sftlo circurhscripto 

'"u ~'Um ou ' n ais' 'pontos âo ' territorio '·n·acl·ona1". 
(; SR. @ONÇAIJVEs 'MAIA: - Foi - um- quihâ.o --da;dc> na Camn ra. 
(J f-:H . P. n<>LPHO DUTRA: ·- ·v. Ex. •queira t :i•· a pacicnc:ia de me ouvir, 

' nr, •m csm·u n 'odo que ouvi- o 'S'eu ·d.iscurso. A•.ê t<)"·le: a I".:sp'eil·1 apontamentos 
•para poder· dar,"~m: ·syntJrese clara; ã 'Camara a minha opirilão. 

O ··SR. 'GONçAL'VE:l!")'MAIA: - Os "apartes pedem esclarecimentos e nada 
1J.3.iS. 

o ' Sa. AsTOLPHO DUTRA: - Por ora, V . . Ex. não me pedio- esclarecimen-
tos, nem eu d.isse q~alquer cousa qu e os reclam.as'Se. 

Parece-me que a hermeneutica do Senado é viciosa, poi::que quiz f.a,zer 
prevalecer a fórma do t exto sobre o pensamento razoava! do legislador. Po-

' demos, effectivamentie. comprehender que a Constituição tenha · prescripto 
a restricção do sitiq, mesmo quando os fundamentos delle .,prevailecessem 
geralmente de norte a sul? 

Se a · questão é de palavras,. podemos neste caso entender •• que o legislador 
constituinte se contentaria com qualquer excepção, .mesmo .fnnocua como 
a que isentasse dO'S effeitos do sitio a .ilha da TrJndad~. confonne, com 
ir onia, lembroú hontem nosso presado collega que tão dig.namente representa 
o Maranhão entre ytõs . 

ISe " ém ma-teria > de hertneneutica , juridica · a ' fõ'rma é o accessorio e a 
, inibs-tancia ·o ptineipa.l e se p'o'r este 'furid:a memto -preclzamente condemnamos 
>'<l<im •razã!o ·· a · 'h'em'enlmtlca •ctüe'~P'ár~e· ter impressionado o .se.nado, não é 

ju'Sto que incorramo'! no mesmo vicio na. "inteJUgencia da emenda que vamos 
votar. 

"O"que resulta 1d~ 't11do qu·anto ·se •tetn 'dito e éSCripto a respeito do as-
"sumpto é "que ' am'bas as Casâ.s do''Con:gresso, por qua.si unanimidade de votos, 
· 'Cdnco'rdâl'n '' na' llecr!\fação·"do e'sta'.do' de '•siti'o. 

'• A 'qUeS'tão ê''aP'ena:s de "fõ'rma: Approvada a eme·rída do ºSena do en.tará de· 
ct·eta.do o sitio porct\le'"este '"é ' o 1:rensatr1.ento d'a:qu·ê11a: Casa ' do .. CongresS"o, em 
p erfeita harmonia C(\'m .o .nosso . 

· ·~; Não foi revfsto pelo orado1·. 
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O que quer a emenda é que o ,Governo amplie ou restrinja, a; seu cr!te-

rlo, a orbita em que se appliquem as medidas eXC€pcionaes, o que não en-
volve deleg-ação inconstitucionaJ, por s~r acto de execução, constitucional-
mente a cargo do Poder Executivo. 

Sendo este incontestavelmente o pensamento que ru emen1da 40\ncerra, con-
f'orme se deduz, de modo irresistível, do deba.te de que resultou, appro~
do-a a Camara o fará certa de que vota um dispositivo perfeita'!Ilente consti-
tuoional. 

Ha , portanto, neste ·mon'l:ento . gr;:i,ye .Pana o paiz, ·a 1.prop0si1to ,p.e medida 
ca·pital, um torneio de eloquencia, um j·og·o de palavras·. E a Camara., col~o
can.do,·se superior ,a esta ,q;uestão de , ffo·ma,; pan~ só re9pei,taT· a substan0ia do 
assumpto, e approvando a e:rnenda do Senado, terá feito, por outros •j;el71llps, 
o .mesmo q.ue ,fez .enviando ,o . seu ,projecto áquella Casa ,do reoI!gresso Na-
cional. (Muito bem; rnuito bem. O or,11d.or é cwr11-priAn,entwdo .. ) 

"º ·Sr. •!Fa.l'ia «Souto (>pela •ordem): -- :sr. L'res:J'dente, · ootando 'q>Uasi 
1{'011cluiE1a a pceseinte sessão e <1ião •se ·têríl!lo .. terminaid'o a . vó~ão ~o projeéto 
de defesa . naciomi l, '!'lediria .•a '>V. 'JID.x. con.voca,sse uma -eutra, ' eX:ti'aordinwia, 
J;1ira m eia noiite e 10 minutos. 

O SR. PRESIDENTE: - Ainda \falta .mais de meia hora ·paTa. 'térnntlnar ll 

!Sessão. 
O •SR. -MAURJ<JIO •DE •LACEP..DA: . - Protesto •mais· uma vez contra essa •inter-

· preta~ão: a ~sessii:o nã·o p6de tpassar da meia noite. 
O SR. FARIA SouTo: - Sr. Presidente, eu estou solic.ltando a oonvocaçlã.o 

de .uma •n0va.rsessão ·]il'a.ra :ruo •minutos :depois 'da ·ureia ·no1te. 
' 0 rSR. RRESIDENTE : - .o 'Regime>nto é clarls's imo : a sessãio, tenC!o com.e-

. ~;ado iás •20 <hmras •e ; 20 ·minutos, e •ten'do a duração de quatr<o 'horas, .deve ir 
· r ~ té meia l.lrnra '(l!l:epois ida nneia ·motte . 

Como, porém, os 30 e poucos• minutos que faltam parecem' ·exiguos• ipara 

se terminar a votação, vou, sem aibri.r mão da doutrina que tenho ina nt!do, 
levanta r a sessão, convocando •outra para 10 minutoS' de~ois da meia noite, 
com a SHguirlte 

ORDFlM DO DIA 

Votação das emendas do · Senado ao ].'.irojecto n. '330 A, de :1917, da Ca-
mara, estabeleéendo meditlas complementares Cto ·'decreto legislativo ·que re-
conheceu o estado de guer'ra eritre ·o Brasil e a Allemanha, e 'deéreta o esfaido 
de sitio para todo o t erritorio naci'onal ' (com varecer 'favorav~l i:las /JommA.s-
sões reuntclas d:e Co1wtit1iição e Justiça e ele Diploma.eia e Tratai;ios (discussão 

· unicá) (virre ·pi·oje'êto n. 3·30 'H. ãe 1'917). ('Em virtuãe 'de urgenoi:a appro·· 

vaaa .. ) 
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SESS:Ã.0 DE 15 DE NOVEMBRO 

(JaXTRAORDINARIA) 

Votação das emendas do Senado ao projecto n. 330 A, de 1917, da. Camara, 
estabelecendo medidas complementares do decreto legislativo que reconheceu 
o estado de guerra entre o Brasil e a A!lemanha, e decreta o esrtado de sitio 
para todo o terr itorio nacional. (Vide projecto n. 330 A, de 1917). (Em virtude 
de urgenoia approvada.) (Discussão unica). 

O Sr. Presidente: Vc;u submetter a votos a seguinte emenda do 
Senado: 

O art. 11, passa a ser ·o 1°, altera.da a numeração dos demais na ordem 
em que ~&tão collocados, com a seguinte redacção: 

" Art. Fica o Governo a utorizado a, desde já, e a té 31 de Dezembro, de-
clarar, successivamente, em estado de sitio, para fins constitucionaes, as par -
tes do territ-0rj.o da· União onde o exigirem as· necessidades e os deveres da 
situação em que se acha o paiz, pela guerra que lhe impôz a Allemanha." 

O Sr. Gonçalves Maia (*) (para encaminhar a ·votação): - Pedi a 
palavra unicamente a fim de dizer que não quero obstruir, porqUJe se qui-
z.esse, o Regimento me dá o direito de renovar a discussão .neste momento 
sobre a emendai em vota1ção, apezar de ter faJ!ado na sessão anterior sobre 
el~a . 

O SR. PRESIDENTE: - V. Ex. está faHaJlldo para encaminhar a votação. 
O SR . .GONÇALVES MA~A: - E eu poderia, Sr. Presidente, r·eproduzir tudo 

quanto disse na sessão PílSSa da e ·encher 10 ou 15 minutos, pela bondosa to-
lerancia de V. Ex., mas não o faço para que a Camara vote. (Muito bem .: 
·m. ui to bem,, ) 

Approvacla a referida emenda do Senado que diz: "O artigo 11, et c." 

O Sr. José Maria (pela ordem) : - Sr. PresüTente, pedri a palavra para 
mandar á Mesa a seg1ll<nte declaração de voto. 

Vem á Mesa e é lida a SiegU'inte declaração de voto·: 
"Declruro que votei oontra a emend'a ·CLo Senado - quanto ao estado ae 

sitio - ·porque mantive a votação .anterior da , Camara, pelos fundamentos 
constantes da~ restricção fLPPosta ao parecer de hontem da Commissão Mixta 
de Constitµição e Justiça e Diplomacia e Tratados. 

Cam.ara dos Deputadps, 14 de Novembro de 1917. - José Maria." 

O Sr. Nicanor N asc~mento (pela ordef) : - Renovo a mi11ha decJara<;>,í\l'I· 
.de que vote! contra essa emenda. 

(*) Nã-0 foi revisto pelo orad9r. 
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O S1• . Pl'eside'nte: - V. Ex . mandará por escripto 11. sua declara\;ão 
d.e vdto. 

O Sr. Joaquim Ozorio (pela. orrlem.) : - Votei contra a emenda -do >::>e-
11ado e neste sentido mando á Mesa. a m:inha. dec1aração . 

Vem á Mesa e é lid:a a seguinte declaração de voto: 
"Declaro que votei pelas emendas do Senaldo ao projecto n. 330 A, de 

J917, com exc<epçao da referente ao estado de siüo, e:m face dos textos ex-
pressos da Constituição (art. 34, § 21, 48, § 15). O Congresso Naciona;J não 
;i.utoriza o Poder Executivo a decretar -0 sitio; decreta-o, estando aberto. Na 
a usencia do Congresso Nacional cabe ao Poder Executivo decretai-o . E' 
essa a doutrina constitucional, que não 1soffre interpretações . Declaro m ·ais 
que votei pelo r equerimento de v·otação no'mina.l ·em tãb grave materia. 

Sala das sessões, 14 àe Novembro de lfll.7. Joaquim, Ozorio." 

O Sr. Oota.cilio Camará (pela. orclem): - Si·. Pr·esidente, mando ·á 
Mesa a declaração de voto assignada por mim e por meus collegas de ba n-
cada . 

Vem á M~ e é lida a seguinte declaração de voto: 
"Declaram·os que :votamos contra a emendru do Senia:do ao art. 11 ao 

projecto n. 3~0 A, ue 1917 . (Proj·ecto n. 330 B, de 1917.) 
· Sal.a das sessões. 15 de Novembro . de 1917. ~ Octaci!io de Camará . 

Arist i des Gaire. - Pedro R eis. - Vicente Piragibe. - Barbosa I.tima. 
Floria.nno de Britto . " 

• O Sr. Mauricio de Lacerda (pela. ordem) : --' Sr. Presidente, venhu 
declarar que votei contra este si.tio por .atacaJdo, como no quatriennio passa-
do votei contra o s.Jtio a prestações, apoiado então por tantos dos Srs. Depu-
.t;ados que combateram o actual. 





APPROVAÇÃO E PROROGAÇÃO DO ESTAOO DE SITIO 
1918 





CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 2 DE AGOSTO DE 1918 

A pprova os decretos dJo Poder Executivo ns. 12. 787, de 30 de Dezem,1Jro de 
1917, e 12. 902, de 6 de Março de 1918, sob1·e a prorogação do estado de 
sitio; com restricções do Sr. Prudente de Moraes e declaração de vato 
j'.Zo Sr. Arnolpho Azevedo 

Em mensagem de 6 de junho proximo passado, o Sr. Presidente da Re-
publica, cumprindo o disposto no art. 80, § 2°, n. 3, da Constituição Federal, 
t rouxe ao conhecimento do Congresso Nacional as medidas que no intervallo 
da s sessões parlamentares, fm:ai;n julgadas necessarias e adop.tadas pelo 
P oder Executivo tendo este em vista "as condições excepcionaes da vida na-
cional e, especialmente, a declara ção do estado de guerra" . 

Entre essas medidas inclue-se a do est a do de sitio, cons·tante dos decre-
tos executivos ns. 12. 716, de 17 de Novembro 'do anno proximo passado; 
12. 787, de 31 de Dezembro do dito a nno, e 12. 902, de 6 de Ma rço do corrente-

anno. 
O ·primeire> dos cita dos decretos !oi expedido em virtud« do disposto no 

art. 1° da lei n. 3. 393, de 16 de Novembro de 1917, ·cujo texto é o seguinte: 

"Fka o Governo autorizado a, desde já, e até 31 ele Dezembro, 
declarar, successiva mente, o estad,o de sitio, pa r a fins constituc!o-
naes, nas partes do territorio da União, onde o' exigirem as nei:easi-
dades e os deveres da situação, em que se acha o paiz, pela guerra 
que lhe impõz a Allemanha." 

O Sr. Presidente da R epublica relatou, em sua referida mensa~em, as 
Inedidas tomadas pelo Governo durante esse primeiro sitio, as quaes se li-
rnitaram a: 

"1°, estabelecer censura, por intermedio de funccionarios civis,. 
sobre a imprensa, vedando-lhe, apen~s. a publicação de factoe a lar-
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mantes, relativos ao estado de guerra, e ás relações , internacionaes, 
ficando-lhe plena liberdade de critica e de apreciações quanto aos 
actos da administração; 

2", igual censura com relação ao serviço postal e telegraphico; 
3°, detenção provisoria de individuas considerados suspeitos, 

a fim de se procederem ás ne.cessarias averiguações - limitando-se a 
taes medidas preventivas os actos praticados com referencia á li-
berq-ade individual." 

Quanto a esse primeiro decreto, é evidente que a acção actual do Con-
gresso Nacional deve restringir-se á apreciação das medidas praticadas pelo 
Executivo durante o sitio declarado pelo dito decreto, e não ao exame do 
acto em si mesmo, visto qu e este t eve por origem uma autorização legislativa 

·e, portanto, independe, nessa parte, de approva.ção. 
Quanto aos outros dous mencionados _decretos, um, declarando proro-

gado o sitio · anterior até 26 de Fevereiro do corrente anno, - e outro, decla-
rando novamente o estado d.e sitio para as mesmas zonas do territori·o na-
cional a contar de 6 de Março até 31 de Dezembro do corrente a nno, ~ o Po-
der Executivo estava autorizado a lançar mão de t al medida, por força do11 

arts. 48, n .. 15, e 80, § 1°, ·da Constituição Federal-, e desde que subsistiam 
evidentemente os mesmos motivos que levaram. o Congresso Nacional a • 
incluir a medida do estadp de sitio entre as outras constantes da citada lei 
n. 3. 393, do anno preximo passado .. 

Esses dous actos, porém, dependem de approvação do Congresso Na-
cional e devem ser m a ntidos por 'elle, visto que muitas das medidas autori-
zadas pela r eferida lei n, 3. 393, não poderão ser praticamente aproveita-
veis e efficientes sem a c0;ncurrencia simultanea da medida excepcional do es-
tado de sitio. 

Em vista dessa necessidade e considerando que o Poder Executivo mo· 
tivou devidamente as meQ.idas de que lançou mão durante o sitio, e que si: 
limitou a empregar sómente as que lhe eram indispe.nsaveis para melhor 
acautelar os interesses publicas e a segurança nacional, - a Commissão de 
Constituição e Justiça te1n a h<;mra de . propôr· ao estudo e approvação da 
Camara . o seguinte prejecto de lei: 

O Congresso Nacional decreta ; 
. Art. 1.° Ficam approvados os decretos do Poder Executivo ns. 12 . 787, 

de 31 de Dezembro ·de 1917, e 12.902, de 6 de Ma rço de 1918, - o primeiro, que 
prorogou até ·26 de Fevereiro do corrente anno o estado de sitio declarado, 
eni virtude de resolução legislativa, pelo decreto executivo n. 12. 716 , de 
17 de Novembro de 1917, para o Districto Federal e Estados do Rio de Ja-
nei:ro, S . Paulo, Para ná, Santa Catharina e Rio Grande do . Sul; - o segundo, 
crue declarou .em estado de sitio o mencionad.o Districto e referidos Estados, 
de 6 de Março a 31 _de Dezembro do corrent e anno. 
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Art. 2.0 São approvados os actos e medidas de excepção p;raticados pelo 
Poder Executivo no · decurso do esta<lo de sitio, a contar do decreto n. 12 . 716, 
de 17 de Novembro de 1917, atê a da1a de 6 de Junho de 1918, que é a da 
mensagem presi<lencial referente a© mesmo estado de sitio. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrario . 
Sala das Commissões, 22 de Julho de 1918; - Cunha Machaclo, Presi-

dente. - Afranio de · Mello Franco, Relator. - Verissimo de Mello . - Arlln-
ao Leone, com restricções. Penso que o Presidente da Republica exorbitou, 
decretando o sitio a lém do termino do seu periodo presidencial. O Congresso 
deveria limital-o. - Moreira Brandão. - Gervasio Fioravante. - Prudente 
de Moraes, com restricções. Estpu de pleno accôrdo com o parecer e .o pro-
jecto na parte em que um acdnselha a approvação e o outro approva o de-
creto do Poder Executivo n. 12 . 716, de 17 de Novembro de 1917, pelo qual 
aquelle Poder, em virtude da a utorização contida na lei n. 3. 393, de 16 de 
Nov·embro de 1917, declarou em estado de sitio·, desde a data do mesmo de-
creto aitê 31 de Dezembrio ele 1917 , o Districto Federal e os Estados do Rio 
de Janeiro, S . Paulo, Paraná, Santa Catharina e Rio Grande do Sul . 

Tambem estou de pleno accordo com a approvação aconselhada e pro-
posta, no parecer e no projecto, do decreto n . 12. 787, de 31 de Dezembro de 
19'17, pelo qua l o Poder Executivo prorogou,dessa data até 26 de Fevereiro do 
corrente anno, o estado de sitio decretad,o a 17 de Novembro do anno anterior. 

Não posso, porém, subscr ev·er, sem limitações, o parecer e dar o meu 
voto, sem restricções ao projecto, na pa11:e em que um recommenda e o 
outro consigna a approvação do decreto n. 12. 902, de 6 de Mairço deste 
anno, pelo qual o Poder Executivo, invocando o disposto nos arts . 48, n. 15 
e 80, ·§ 1° da Constituição, declarou em estado de sitio as já referidas unida-
des da Uniã.o, desde a data do decreto atê 31 de Dezembro do anno corrente. 

Por prazo tão dilatado - dez mezes, quasi um a nno - nunca foi entre 
nós decretado o estado de sitio . Nem mesmo o governo passado, que tanto 
abusou dessa inedida extraordinaria, se a nimou a decr.e.tal-a por um período 
tão longo. E quando em 1914 nas ves-peras da abertura. do Parlamento pro-
rogou o s itio por seis. me.zes, não foram poucas as vozes que se fizeram ouvir 
contra semelhante acto. E' verdade que naquelle tE>mpo não se justificava de 
modo algum a medida e o pro•prio Governo era a caius:; principal sinão a 
unica da intranquillidade em que viviarnos. Mas, os que combateram o sitio 
não o fizeram sómente por consideral-o desnecessario no. momento. Comba-
teram-no por ter sido decretado por um período tão long©, nas vesperas da 
abe'rtura do ~ Congress0 e abraingendo to'do o tempo da Eessão legislativa . 

Na outra Casa do Parlamento, o egregio Senador Ruy Barbosa, depois de 
salientar que o aecreto .de prorogação do estado de sitio por seis mezes era 
uma manifestaçã© de desprezo aos direitos do Congresso Nacional, disse, em 
·sem notavel discurs0: 

"Não aguarda siquer o termo do sitio já decreta do. Muito menos o de-
tém a lmminencia da abertura da sessão legislativa, em ves-pera de se reali-
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zú.r. St..~e dias antes desta e cinco a ntes daquelle, surde, açoda do, o decreto 
prorogatorio. Para que.? P ara levar até a ,data constitucional do começo dos. 
trabalhos 'Parlam entares o pra zo da suspensão das garantias já estabelecidas? 
Não. Para o estender através de toc1o o periodo legislativo que entra, para 

envolver toda esta sessão legislativa em um estado permanente de sitio, que 
t eria de continuar não m enos de dous longos mezes além della, visto que a 
sessão legisla tiva, constitucionalmente, acaba a os 3 de Setembro, e o novo 
ukase presidencial, m a nda a mplia r a té a o ultimo dia de Outubro o regabofe 
encetado em 5 de Março" . (Docwmentos Parlamentares, Estado de S'itio, vo-
lume VII, pag, 267 .) 

'J.'a mbem eu tive de me ·pronunciar sobre o, assumpto e em discurso pro-
ferido nesta Casa fiz estas duas affirmações: '1 Quando m esmo a segurança 
da R epublica exigisse o emprego dessa e~cepcional medida não era licito ao 
Governo decreta l-a, como o fez, por mais de seis meze s, e isso na vespera da 
reunião do Congresso. "A circumstancia de ter o Congresso a faculdade de. 
suspender o -sitio de que lançou mão o Executivo, no interregno parlamentar~ 

não era razão para que se decretasse pelo resto do qua triennio.". (Docwmen-
tos Parlamentares, vol. cit., pags. 69 e 70). 

Haveria, porta nto, flagrante incoherencia de minha parte si eu concor-
dasse hoje com a decretação do estado de sitio pelo Poder Executivo, pouco 
a ntes da abertura do Congr esso, por um. espaço de t empo m a ior do que o 
da sessão legislativa, por um periodo que excede do r esto do actual qua tr;ien-
nio presidencial, entrando \ielo quatriennio futuro. 

O ultimo decreto do Sr 1 Presidente da R epublica, a que se refere a m en-
sagem de 6 de Junho, declar ou o estado de sitio não até 15 de Novembro, 
mas sim até 31 de Dezembro do corrente anno . 

Demais, continúo a pe11sar como em 1914 . Entendo que o estado de sitio-
sô deve ser ae·cretado por curtos periodos . 

E nes te modo de entender não estou s6. Leia-se no m ais recente dos· 
livros nacionaes sobre direito constitucional, o livro do Sr. Carlos Maximi-
liano, aictual Ministro da ~·ustiça , o seguinte trecho : 

"O u so dos poderes discrecionarios vicia os mais s ensatos; a té aos fortee 
agrada g overnar sem a critica . Por iicso, a utors aiconselha m a fixar, em le• 
geral e permanente, a· dur::i.ção m axima do estado de sitio; propõem que seja 
de tres mezes, e prorogavel por igual prazo quando fôr indispensavel". 
(Oommentarios á Constituição Brasil eira, pags. 37-8). 

Mas, sobretudo, o que mais m e impressiona e me impede absolutamente 
de concorrer com b m eu v oto para a a,pprovação do decreto n. 12. 902, de 
6 de Ma rço dest e anno, é a circumstan cia de , por esse decreto, ter o Sr. Pre-
sidente da R epublica declara do o estado de sitio dura nte mez e meio do fu-
turo quatriennio presidencial, pois que .elle o declarou a t é . 31 de Dezembro, 

_qua ndo o seu periodo de governo t ermina a 15 'de Novembro'. E' incontestavel 
p rerogativa do Presidente da R epublica suspender as garantias constitucio-
n.aes por ternpo det erminapo e em qualquer ponto do t erritorio nacional, 
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11uando o Con9resso não est.iver reunião 'e as circumstançias exigirem a ap-
plic~çã,o. de semelhante medida, . 

1'4;i.;;, por ou t ro la!jio, iiuspenqer as garantias fôra dos termos estabeleci-
dos pela Constituição impprt;J. em commetter crjme de r esponsabilidade . São 
crimes de responsabilidade do Presidente da Republica e serão punidos com 
a. J)erda .do cargo sómente qu COil\ esta pena e a incapacidade paTa exercer 
qualquer outro - 'dispõe a lei n. 3.0, de 8 de Janeiro de 189~ , arts. 1° e 2° ... 
"Suspender as garantias constitu cionaes, achando-se reunido o Congresso, 
ou, na ausenc!a deste, não tendo h avido comn'loção interna ou aggressão . de 
nação nação extrangeira" (ar•. 3-3). E, sendo assim, se a decret ação do es-
tado de sitio pôde resultar a responsabHidade do Presidente da Republica e 
esta responsabilidade é pessoal, claro está que cada Presidente da Republica 
só põde im~pender as garntias constitucionaes •dentro do seu período pre-
sidencial , e nunca além delle. E' imrprescindivel que haja um responsav.el 
pela suspensão das garantias constitucionaes e ·esse responsavel não poderia 
ser o Presidente que vier governar e om um sitio decretado pelo seu ante-
·cessor . 

Eis os motivos das minhas restricções . 

·Tendo impugnado, em voto escripto, o sitio de seis mezes declarado pelo 
g~verno passado, em 1914, e proposto, em substitutivo, a revogação do respe-
ctivo decreto, que não hesitei em " arrolar entre os actos illegaes e incon-
venientes que mais o sejam", sendo, por outro la!do, como fui, o obscuro 
autor da proposta para que se decla rasse o estado de sitio, nesta emergencia 
do estado de g u erra, em que nos encontram:os, unica fõrma, a meu ver, 
constituci'onai de decretarmos as r·estricç.ões constante da lei n . 3. 393, de 16 
de novembro de 191'7, n ão posso subscrever, em silencio, o parecer e o pro-
jecto do eminente Relator da Commissão de Justiça. 

Sou forçado a fundamentar meu voto para .que se não diga que estou 
a acceitar agor a o que antes conde1nnei. Vou fazel-o, porém, em breves ter-
mos, tão clara m e parece a ex>plicação de tal conducta. 

Basta lembrar o que disse eu, no voto em separado de 22 de Mai·o da-
quelle anne: "Demais, ;a 25 de Abril (data qo decreto). j'á n em havia vesti-
gios de · commoção intestina ou de perigo immln ente para a Republica, ou 

ainda ~ecessidade de apurar responsabilidades, segando o insuspeito teste-
munho do Governo em suas mensagens, porque é nellas que encontra.mos p, 
mais franca affirm ação da nQrmalida'de e:l\.istente em todas as m anif,estaÇÕE\S 
·da v:ída da _cidade; nellas a de.c,laração de que não se a lteraram a ordem e 
o socego publicos; nellas a noticia do relaxamento da prisão de todos QS 

envolvidos nos succ!)ssos de 4 de Março". (Docw1n,entos Parla'YY/,entares -
Estaão de Sitio. V. VII, pags. 103-104); basta recordar q ue o projecto appro-
batorio daquelle decreto continha uma autorização ao Presidente da Repu-
blica ·para, "suspender o ultimo sitio, logo que as condições ela seg·urança 
publica o permittirem". com inversão completa dos preceitos constitucionaes, 
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porque já não era só uma delegação de . funcção legislativa, sempre perni-
ciosa e condemnavel, mas a delegação absurda e aberrante de uma a tÚ-f-
buição privativa e primordial, essencial, exclusiva, especia líssima do : Con-
~resso, como é a de suspender o sitio que 'houver sido decretado pefo Poder 
Executivo; bastam estes dous f actos para demonstrar qu e não ha paridade 
nem vislumbre ~e semelhança entre o que se fez em 191·1 e o qu e. 'se" está. 
fazendo em 1918 . 

Accrescente-se a isso que estamos agora em estado de gu err a externa e 
que foram as necessidades decorrente desse estado melindroso, exclusiva-

mente ellas, que determinaram a actual suspensão das garantias constitu-
cionaes pela decr·etação à.o estado de sitio, e ter~se -ha de confessar que a si-- . 
tuações tão radicalmente diversas não se podem applicar as mesmas regras 
e prindipios. 

De facto, nunca houve no Brasil um estado de sitio como o actual., em 
suas causas, em sua razão de ser, em seus effeitos, em suas consequencia s: 
é unico; contra elle não valem os precedentes que possam ser r azoavel-
mente invocados. 

Nasceu afeiçoado ás circumstancias que o geiiaram e com ellas, por ella.s 
e na completa e absoluta conformidade dellas tem de viver '. 

Ninguem desconhece a ·maneira como foi approvada essa medida essen-
cial á situação interna do nosso paiiz no actual momento, para ser transfor-
ma/da n .o art. I da citada1 lei de guerra, e as declarações de voto, em tão 
grande numero feitas, não deixam duvida em nosso espírito sobre o pensa-
mento do l egislador quanµo transformou, por transacção parlamentar, em 
autorização ao Executivo, um decreto legislativo claro e explicito, leal e 
sin cero, sahido das patrioticas preoccupações e devotados cuidados com que 
as Commissões reunidas de' Constituição e Justiça e de Diplomacia e Tra-
tados elaboraram o projectp de lei e redigiram o respectivo artigo . 

O que se que.ria, o que se desejava, o que se julgava necessario e im-
prescindível era "declarar o estado de s<itio em todo o territ orio nacional, 
emquanto durasse o estadp de guerra" . 

Se a lgum senão, pois, se tivesse de apontar no decreto n. · 12. 902, de · 6 
de Março deste anno, seri1l- o de não ter decla r ado o Sr. Presidente da R e-
publica, ao usar, na a useqcia do Congresso, da su a ampla a ttribuição con-
s titucional, aquillo que lo&"icament e teria o Congresso effectivado e só não 
realizou para não demorar, com recur sos protelatorios dos oppositores, o an·-
damento das providencias µrgentes que eram reclamadas pelas contingencias 
prementes da legitima defesa n acional. 

Si a Constituição permittisse a su spensão das garantias constitucionaes, 
ipso facto, isto é , pela sit11ples declaração. do estado de guerra, não exigiria, 
como expressamente exige, que :uni, dos motivos de declarar-se o estado 

de sitio fosse a existencia da guerra exte>rna. A guerra legitima o sitio e só 
este suspende as garantiE\-8 . 
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Assim pensan'do, não vejo exorbitancias nem incorrecções no acto do Sr. 
Presidente da R!Jpublica ' decretando o estado de sitio, motivado pelo esta!lo 'lle 
guerra, ·por um período mais fongo do que as sessões ordinarias do Congresso 
e até ultrapassando o seu proprio período 1de Governo. Esta medi-da não foi 
decretada em beneficio delle Presidente ou de seu Governo, mas no do Go-
verno. da Republica, responsavel immediato pela ordem interna, pela segu-
rança publica, ,pela defesa do paiz, pela tr<1Jnquillidade ida Na,ção, erh situaçã:o 
de guerra exterior, que nos foi imposta por inimig;os poderosos, que, não és-
tando em ar.mas dentro do nosso t erritorio, estariam, sem ella, armados pelas 
garantias constitucionaes· contra as restl'icções de nossas leis de guerra . . E' 
uma providencia impessoal de imperiosa necessidaJde, que devia abranger 
todo e territorio e só cessar com o fim da guerra. · 

Sem querer apurar, agora, a questão do termo ,e do prazo, , pa~a, com es, 
sas diLferenciações, deixar demonstrado que poderíamos •const,itucionailmente 
decretar o sitio para vigoraT emquanto es1Jivessemos em gu en·a, vou admiltir 
a hypothese de poder.mos prefixar uma data para termina~ão dessa cala~i-, . . 
dGLde mun~al e marcar esse feliz acontecime;nto pa;ra 31 de ~ezembro deste 
anno •. 

Podia o Congresso, • em novembro de 1917, decretar o estado de sitio até 
1 

o fim da g·uerra, ou seja, até 31 Dedembro de 1918? 
Incontestavelmente podia, em razão de não have~ ~isposição constitucío,-

nal que o prive da faculdade de deten;ninar um prazo ma,ior ou menor para 
o sitio. Entretanto, o Congresso t eria 13eu mandato extincto em 31 de Março 
do corrente anno, em que outra legislatura teve inicio, e o sitio, que decre-
tasse então, estaria a vi·~orar por mais nove inezes a den'tro da legi~latm:a · 
nova. 

Na ausencia do Congresso a attribuição de decretaT ,o estado de sitio 
passa a ser exercida pelo Presidente da Republica e não ha disposição al-
guma· na Constituição que o prohiba de exerCitar aquella funcção cdm pleni-
tude igual á que o Congresso tem. Si assim é, onde o obstaci.1;lo ao decreto 
que alargou o estado de sitio até 31 1~e Dezembro: l!-l tra,pa,Ssando o período 
legiislativo e o t empo do m a ndato presidencial? Só negando exist'fncia á justa 
causa se pôde condemna·r o acto por ella determinado e ninguem se aba- , 
lançará a negar que ainda existe o estad9 de guerra, que foi causa do estado 
de sitio. 

Quando os dissídios partidarios ou questões internas detenninarrn lutas, 
·disturbios ou angustias, caracterizando a ·com moção intestina a que se r efere 
o texto constitucional, o esta do de sitio apresenta a feição 

1
méra,mente po1 

licial e política de uma medida excepcional de defesa da autoridade 
publica. da ordeirn geral, das leis do paiz, ameaçadas ou feridas, perturba-
das ou tolhidas, no curso de sua acção constituciona l, .por ' ele·ment.os oontra. 
os quaes preciza d.e armar-se o Governo de rec~~sos ' exoepciona es de na-
ture:<1a interna, de econonria intima, que •dizem ·com as relE).ções entre go-
vernantes e governados. Em taes condições, entrando ·em jogo pa,ixões que 
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. podem acarretar o à,es<Vario, os ex;cessos. os abusos, a.s prepotencias da au-
tqriqade contra, o p9vo, nã!> convém que se suspendam as garantia.e COlli!ti-
tucioP..aes por prazos longos:. P!l-Fa que o ex.ame das .circumsqripções Qccas~q.
naes se repita, com a frequencia imJJJosta pe1o esgotamento do tempo c;urto. 
e a prorogaçãq !Jó -se coruoeda, porque a neceooida;de persiste e a exige. 
Dessa especie foram os sitios até agora decretado&. A severa fiscalização 
&obre as 1meéj.idas. de!lE)S decorrentes ·era uma ex1gencia im;prescindivel ti. · ga-
I'antia dos direitos e liberdades por eHes suspensas, mas nã.o annullados ou 
t:xtinctos. como, em ultima analy;se, ficariaJin s•e a excepcional providencia. 
se. es•tendesse e perdurasse por mais tempo e em m:aJor zona do que os es-
trictamente necessarios a o restabelecimento da ordem legal e m·a·üerial. 

Dahi a boa regra de se lhe impôr um prazo restricto. 

Não assim -o act.ual e:;,1:ado de· sitio decretado exclus-ivamente em bene-
ficio da •def·esa nacional, da segurança da Patria, da nossa independencia 
ilí, nação livre e .soberana, da liberdade , <la justiça e do diredto das na~ões 
civilizadas, empenhaoos em uma guerra quas·i univN·sa1, e em razão dessa 
guerra, para a qual fOKJ.os nós tambe-1n arra,stados por actos brutaes· dos 
inimigos <la huma nidacle, que injuEtam.ente nos aggrediram. 

Agora, a suspensão das garanti-as constitucionaes foi uma m€(li<la (l,e 
alto a lcance na,c:Ji·onal, e a tê mesmo internacional, para, as nossas reJações 
com os nossos ailliadqs e f ºm os nossos inirndgos, dentro do territorio, onde 
não .seria possivcl applicaf as restricções das leis çle guerra contrl'J. <is di-
reitos, garantidos pela Constituição a nacionaes e a extra.ngei.ros, :;,em pré-
via.mente decretar a suspernsão dessas g·aranti·as.. Ora, as leis ()e g.uerra 
devem vigorar e'Illquanto durar o estado de guerra e a té mesmo, não é 
para duvidar, por algum tempo <lepoüi de terminado o conflicto a.rmaV.o; e. 
no nosso regi.m.en vigente, só ha um m.eio, um p>-ocesso. um institut,o capaz 
de .Permittir as r estJricções ás Jiberdades e diJ·eitos: rus·segurados a todos os 
resiV.entes no Brasil: é o estado de sítio; é su spende1· com esse \ieereto as 
garantias constitucionaes em u.m ou mais pontos do tE:r.ritorio naciona.J. 
Mas as leis votadas .pelo Çong-iiesso Naci·onal são de cara:ct er geral, destina-
da!'; a vigorar em todo o ten<itorio ·do pa iz, quando regulam, ampliam, con-
ferem, restringem, s upprimem dlredtos e libm·dades ou cream obrigações 
e deve1·es ou definem •Ct'ime.s e est:l.belece.m pe~as e' as· lei·s ele guerra não 
J'Orl~m ser de outra especie, 115.o são de outra naturAza, não· devem ter acção 
mai,<J limitada o.u r·estrictFL do qu e todas a's leis f ede.raes, quanto ao terri-
torio nacional., porque são destinada;s a impera,r em toda a parte e a ella.~ . 

oomo ãt.5 ou tncs, devem resp-eito todos os h abitantes do paiz. Se a Consti-
tui~ão impede que taes 1<iis tenh>Lm vigor sem a suspensão das ga.rantias, 
é log-ico que o estado de s itio d.eve su.spendel-as em todo"' os pontos do terri-
torio na.cionl'Ll. - e não sómente áqui ou a lli - e por todo o tempo que 
<lur::i.r o estado <le guerra.. e nfuo sómente <ttê 31 de Dezembro on 15 de 
Novarnti.r:o ou qualquer o:utro dia a.rbitra.riamente escolhido. As a ttribuições 
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~o Oongresso e dos demais poderes publicos ·estão def.inidaS e limitada;S rta 
Constituição da R:epublica e igualmente nella se achaim, declarados não sO 
os direitos e lfüerdade que e!l.a a todos os residéntes garahte e assegtirà 
<:orno tambem a maneira de suspender as garantias para limital-os. E', no 
i:neu ·conceito, um erro grave quer&r fazer taies fümritações setn flõr em 
pra'!liC'a, ~m toda sua extensão, esses p·receitos claros, precisos e . logidóS 
porque a 'i.nfracção da lei supr.etna íJ't·ecip.itará, mais dia menos dia, tudo o 
que for feito, em um ocea.no de nuHidade.s e indemnizações. 

Ao projecto elaborado pelo mustre Relator da dommrissão de Consti-
tuição e Justiça sô wna restricção doutrinaría tenho a oppor e esta refere-s~ 
ao disposto no art . 2°. 

A Constituição não determina que ·Os actos praticados pelo Governo. 
dur'a.nte o ·estado de s itio, sejam apflrovados pelo Congresso; o que deve s·er 
approvacto ou su spenso ê o proprlo decreto do Presidente da R epublica de-
clo.rando o sl:tio na sua a usenoia. O conh ecimento daquelles ·Pelo Con-
g1esao é -Obrigatorio para o fim ·exdusi\'o de ver.ificar· ·se algum exorbitou 
d<1. competencia fixada ao í»residente pelo art. 80, da Constituição. Se não 
houve exorbitancia, ;o Congir esso dev·e ma ndar arcbJivar a :mensagem e 
documentos elucidativos. que a acompanharem, povque não ha responsabili-
dades a apurar diante ·do estrfoto cump1imento dos ' deveres no exercioi:o 
Jco amplos poderes conferidos ao Governo; se o Governo tiver excedido 
ebs,es poderes, caberá á Camara a iniciativa do processo de responsabilidade 
r•ela denuncia do Prestdente . 

Não me parece cornstitu cional a expressa approvação de taes âctos; 
ell'-1. deve sei• tacita, ou melhor, a Constituição não a exige. Vem ()Orno 
~onsequencia logica do conhecimento perfeito delles ~eguido elo arohiva-
111ento da m ·ensagem que os cornmunica . O Cong<r"esso ficou sciente e nada. 
teve a promover. 

Nestes desalinhados termos dou m~nha assignatura ao pa recer e. ao 
projecto.' 

Em 27 de Julho rle 1918 . - .Arn.olp·ho Azevooo. 

111ensagem, a qiie se refere o pa;reoer siipra 

Sra. Me mbros do Congrnsso Nacional - Em obediencia a o dispos1io ·no 
art. 80 , § 3°. da Const..'ituição, venho rela t a r-v<0s a s medidas que o Governo 
julgou necE·ssarias, attentas as condições exoe.pcionaes da vida naicrional, 
tendo em vista, especialn:ente, a declaração do estado de guerra. 

Em virtude ela autorização conferida pelo art. 1° d a lei n. 3. 393 , de 
i6 áe· Novembro de 1917, expedi o decreto n. 12.716, de 17 do mesmo mez 
é anno, decla rando enJ esta.elo de sitio o Districto ]'ederal e os Estados do 
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Rio de Janeiro, S. Paulo, Paraná, Santa Catharina e Rio Grande do Sul, "' 
qual foi prorogado pelo de n. 12 . 787, de 31 de Dezembro, até 26 de Fe--
vereiro do aorrente anno. 

Terminada a prorogação e, considerando que subsistiam os mesm0& mo-
tivos que determinaram aquelles actos, resolvi, de accôrdo com os arts. 48, 
n., 15, e 80, •§ 1° da Constituição, €Xpedir o decreto n. 12. 902, de 6 de 
;Março deste anno, declarando em estado de sitio, até 31 de Dezembro, as 
referidas unidades da União. 

Cumpre consignar que, durante aquelles períodos em que estiveram 
.suspensas as garantias constitucionaes, nenhum acto de violençia :!'.oi pra-
ticado pelo Governo, que se limitou a estabelecer censura, por intermedio 
de ifunccionarios civis, sobre a imprensa, vedando-lhe, apenas, a publicidade 
de factos alarrr:antes, relativos ao estado de guerra e ás relações interna-
oionaes, ficando-lhe plena liberdade de critica e de apreciações quanto , aos 
actos da auministração . 

Igual censura foi imposta com relaÇão ao serviço postal e telegraphico. 
Com referencia especial á liberdade individual, as medidas preventivas 

'tomadas pela policia restringiram-se ~ detenção provisoria de indiTiduos 
eonsiderados suspeitos, afim de se proceder ás n ecessarias averiguações. 

Cabe-me, finalmente, declarar que, quer nos Estados declarados em 
'estado de sitio, quer nesta Capital, não rtendo occorrido nenhuma pertur-
'bação interna de caracter grave, não se tornou por isso necessario ao Go-
vern·o se soccorrer de meios 1 extremos, limitando-se a pôr em pratica as me-
didas l'ef.eridas no interesse da ordem publica e da tranquillidacle nacional. 

Rio de Janeiro, 6 de Junho de 1918, 97° da Independencia E>· a~· <la 
•Republica .. - Wencesláo Brnz P . Gomes .. 

Ministerio da Justiça e Negocios InterioI'es - Directoria da Justi(l<l. -
1" Secção - Rio de Janeiro, 6 de Junho de 1918 . 

.Sr. 1 • Secretario da Ca\nara dos Deputados - Tenho a honra de vas-
sar ás vossas mãos, para os fins convenientes, a mensagem dirigida pelo 
Sr. Presidente da Republica ad Congresso Nacional, dando conta datJ me-
dida·s tomadas pelo Governo durante o estado de sitio. 

Saude e fraternida de. - Carias Mawim4liano. 

SESSÃO DE 10 DE AGOSTO DE 1918 

Discussão unica do projecto n . 152, de 1918, approvando os dec~too de 
iPocler Executivo ns. 12 .. 787, de 3.1 de Dezembro de. 1917 e 12. 902, d0 ' de 
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J.Vfarço ·de 1918, sobre a pr-0rogação do estado <le sitio; com restricções do 
Sr. Prudente de Moraes . e declaração de voto do •Sr. Arnolpho Azevedo. 

Entra em dü;cussão o art. 1°. 

O Sr. Presidente: - .A!cha-se sobre a mesa uma emenda que vae ser lida. 
· E' lida, apoiàda e posta conjuntamente ·em discussão a seguinte 

EMENDA 

Ao art. 1 ", accrezcente-se no final: ficando essa medida extendida a todos os 
demais, :i>ontos do territorio nrucional. - •S .. R . 

. .Sala das sessões, de Agosto de 1918. - Marçal Escobar. 

o Sr. Prudente de Moraes: - Sr. Presidente, era meu propositC> nada 
'mais dizer sobre .o proj'ecto que a Camara vae agora discutir, além do que jà 
di~sé perante a honrada Commissão de Consti.tuição e .Justiça, expJ.icando os 
motivos que me forçaram a subscrever com restricções esse pl'ojecto. 

MM, as theses em qu,e assentei as minhas ex;p!icações, as quaes t~nhu 
como absolutamente verdadeiras, al&m de crit4cadas por dous orgãos da dmpren · 
sa desta cidade, foram contestadas por um ·dos mais illustres membros daquella 
Corrunissão, ao ju,stificar a sua assignatura no mesm.o projecto,' que approvava 
tod!>S oo sítios decretad.os pelo actual Governo. 

Não quiz o ülustre collega assignar em ·branco o projecto; sentiu-se na n~~ 
cessi.d:;..de de justificar a sua assignatura, e justif1cando-a , com todo o brilh-0. 
teve -de contrariar as proposições sobre as quae13 calquei as restricções do meu 
voto. ' 

.Jo,Jguei-me, por .isso, ·no indeclinavel dever, que ora cumpro, de vir deten-
deJ-a.o;i pera.nte a Camara, ou .melhor, de 'vir mosti;ar aqui que e!las se .aipoiam 
na rriais soli1~a doutrina juridica e são amparadas por n.otaveis constltuciona-
list.:15 :patrfo1> ·e alienígenas, 

T·res foram, .Sr. Presidente, ·essas proposições:-"O estado de sitio só deve 
ser decretado por curtos períodos" - "Ao iP.oder Execqtivo, no interregno par· 
lamentar, não é licito .decretar o estaa,o de sitio ·por prazo• que abranja todo o 
IJel'iodo da sessão leg.tslatlva futura" - "O Presidente da Republica só pôde 
suspender as garantias constitucionaes por tempo que não exceda ao restante 
do ·seu quatriemüo". 

O projecto da honrada Comnússão de, Constituição e .Justiça apprvva nã-0 
só o decreto n. ll:.716, de 17 de No.vem,bl'o de 1917, pelo qual o Poder Executivo, 
em virtude da autorização contid·a na lei .n. 3. 393, de 16 do mesmo mez, decla-

. rou -~ estado de sitio, até 31 de Dezembro passal1o, o Districtd Federal e os 
Estados do Rio de Janeiro. 1S . Paulo, Paraná, Santa Catharlna e Rio Grainde 
do Sul, e .o decreto n. 12.787, de 31 :de Dezembro de 1917, pel? qual o mesmo 
Poder .prorogou dessa data até 26 de Fevereiro do corrente anno, ~ es,tado de 

· sitio anteriormente decretado. com autorização legislativa, como taanbem 
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li;pprava o decreto n. 12. 902, de 6 de Míarç;o deste anno, pelo qUâl o Goverl:Wí, 
fundado nos artigos 48, n . 15, e SO, § 1°, da Constituição, declarou em estado tie 
siüo as d~tas unidaides da Unioo, desde a data do dec reto atê 31 de De?Jemt>ro. 
do anno corrente . 

Não tive duvida alguma em dar o meu voto, sem Umitações, ao projecto, mi 
parte em que approva os ·dous pr!Jneiros decretos. M:as, quanto á parte em que 
approva o ultimo, o que declarou o sitio desde 6 de março até 31 de Dezembro, 
não me foi P·OSS·ivel fazer a rn,esma cousa , nao obstante toda a rnlnl1a Doa von-
tade . .Dahi as restricções cmn que o subsorevi e que procurei explicar do se-
gUlnto modo,, ·pe1auw a honrada Com:rn1i:;sao de Constituiçl:!.o e Justiça : 

Por prazo tão dilatado-dez m ezes, quasi um anno-nunca foi entre nõ.. 
decretado o estado de sitio. Nem mesmo o governo •passado, que tanto aibusou 
dessa m edida. extrn.ordina ria, se animou a decretal -a por um período tão longo. 
:El quando em 19·14, nas vesperas da abertura do · Parlamento, prorogou ' o s.itlt> 
por seis mezes, nã,o fora m poucas a:s vozes que se fizeram ouvir contra semo-
Ihante act-0. E ' verdade que naqu elle tempo nã,o se justiificava de modo algum 
a medida e o proprio Governo era a causa pri·ncipa l sinão a unica da int.ra•1-
quillidade em que vivíamos. Mas os que combateram o s itio não o fizerani só-
mente .por considera!-.o desnecessario no. momento. Combateram-no por ter 
sido decretado por um periodo tão longo, rias vesperas da. aber tura do Con-
gresso e abrangendo todo o t empo da sessão legislativa. 

Na outra Casa ·do Parl:jtmento, o eg,regio i::lr. i::lenador Ruy l:>arbosa, depo!" 
de sa:Iientar que o decreto 1e prorogação do ·estado de sitio, por seis me>Zes, er a 
urna manifestação ·de desprtizo aob direitos do Congresso Naci.onal , disse, em 
seu notavel diisCUJrso: "Não aguarda. siquer o termo do sitio j â decretado. 
Muit o menos o detém a i!Il.jnin encia .da, a bertura da sessão l egislativa. em v es-
pera de se realizar. Sete dias antes desta e cinco antes daq uelle, surde, açoda.do, 
o decreto prorogatorto. P a ra que ? Para levar até á data constitucional do co-
meço doM t rabalhos parla:nrnnta res o prazo üa suspensão das garant ias j á esta-
belecidas ? Nã-o. P a ra o est1mder através de todo o pertodo legislativo que en-
tra, p ara envolver toda. esta sessão legisla tiva em um estado permanente a.e 
sitio, que teria de continua r nã-o menos de dous longos rnezes além della, visto 
que a ·sessã,o legislaU.va.. cpnstit uc!onalmtmte, aeaba aos 3 d e .Setembro, e o 
novo iikase presidencial m !j.nda a mpl<iar a t é a-0 'Ultimo dia d e Outubro o r ega .. 
bofe encetado em 5 de Março." (Documentos parlam.entares, Estado de sitio, 
vol. VII, pagina 267) . 

Tambem eu tive de me pronuncia r sobre o assum.pto e em discurso pru· 
ferido nesta Casa fiz estas duas affirmações : "Quando m esmo a. seguranç.a (la. 
Repub1ica exig1isse o em prego <lessa excepdonal medida, não era licito ao Go-
verno decretai-a , como o f ez, por m.ais d.e seis mezes, e isso na vespe:ra - da re-
união do Congresso". - "A circumstancia de ter o Congresso a facuidade de 
suspender o sitio de que la nçou mão o ,Executivo, no interregno parlamentar, 
não era .razã.o para que se o decretasse pelo res to do quatrienni-0". (Documentos 
parlamentares, vol. cit. pags .. 69 e 70) . 
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Há.veria, portanto, flagrante 1ncoherencl:a de mfnha parte si eu concoi'dasr;e> 
hoje com a decretação do es>tado de sitio pelo Poder Executivo, pouco antes da 
abertura: do Cong.resso, por um espaço de tempo maior do que -O da sessão-
leglslativa, por um -per>lodo que excede do r esto do actual quatriennio presi-
dencial. entrando pelo quatr~ennio futuro. O ultimo decreto do Sr. Presidente 
da. R~ublica, a que :;e refere a mensagem de 6 de Junho, declarou o esta.do de· 
sitio não até 15 de Novembro, mas, s ,im, até 31 de Dezembro do corrente a nuo ... 

Demais, continúo a .pensar como em 1914. Entendo que o estado de sitio só 
deve ser decretado por -curtos -períodos . E neste modo de entender não estou 
só. Leia-se no mais recente dos livros nacionaes sobre direito constitucional, o-
livro do Sr. Carlos Maximiliano, actu a l Ministro da Justiça , o seguinte t r echo: 
"O u s o dos poderes dis-crecionarios vicia os m a is sensatos; até a os fortes agra-
da governar sem a critica . Por isso, a utores aconselha m a fixar, em lei geral e 
perrnanente1 a duração maxima cio estado de sitio; propõem que seja ·de tres 
mezes, e prorogav el por igual prazo quando fôr indispensavel " . (Oo1rvrnen-
tarios á Oonotituição Bras-ileira, pagina 378) . 

Mas, sobretudo, o que m ais me impression a e me impede absolutamen te de· 
concorrer com o meu voto para a appro·vação do decreto n. 12. 902 , de 6 de 
Março deste anno. é a -circumsta.ncia de, por esse decreto, ter o -Sr. Presidente 
da Repub!fca declarado o estado ele sitio durante m ez e meio do futuro qua-
trienn!ió presidencial, pois que elle o decla.rou a t é 31 de Dezembro, quando -o seu 
período de Governo t er i11ina a 15 de Novembro . l<J' lncont-estavel pre.rogativa do 
Presidente da R epublica suspender a s garantias constituci-onaes por ternpo -de-
termina do e ·em qualquei: ponto do territorio nacional, qu;l.ndo o Congresso n tl.°' 
estiver reuni-do e as circurnstancias exigirem a a ppJ.i.cação de sem elha nte me-
dida . Mas , por outro lado, suspender as garantias constituClionaes fôra elos ter,. 
mos estabelecidos ·pela Constituição -iJ11iporta em comm etter -crime de responsa-
bi.J!dade . São crimes de respon sabiH-dade do President e da R epublica e serãe> 
punidos com a perda do cargo sómente ou com esta pena e a inoapacida cle pará. 
exercer qualquer outro - dispõe a lei n. 30 , de 8 de J a neir-0 de 1892 , arts. 1° e 
2° . . ., "Suspender as garantias constit u oionaes, ac'ha nclo-se r eunido o Congres-
so, ou, na aus·encia deste, não tendo havido comrn•oção int·erna ou aggr essã.o de 
naçâ() es trangeira. ". (Art. 33.) ·E sendo assim, se da dec~etação elo estado de 
sitio póde resultar a responsabilidade do Pres idente da R epublica e esta respon-
sabillclade é pessoa1, claro está. que cada Presidente da Republica só pôde sus-
pender as garantias constitucionaes dentro do seu veriodo presidencial e nunca. 
aléni delle . E' imprescindível que ha ja um r esp onsav el pela su spensão das gti.·· 
rantias ·con.st itucionaes e ·esse r es•ponsa vel não poderá. ser o Presidente da 
Republica que v·ie r governar com um sitio decretado pelo s·eu antecessor. 

Por ·essas ex pJi.dações, vêem V. Ex., Sr. Presidente, e a Ca.:rriara, qu e d e 
facto só apoiei as restrlcç1!es -db meu v-oto nas theses que ha pouco enun ciiei, 
af.firrríando-as absolutatnente verda delrai;. 

Mas, uma vez -que foram -contestadas, cumpre-me sustental-as e eu as s.us -
·tentrwei, uma por uma, pa ra. q·ue a Cama.ra se certifique de que o m eu voto 
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com restricções só obedeceu a elevaãos intuitos e foi em ·todos os seus pontos 
ditado por uma profunda e inabalavel convicção. 

Nao ha, Sr. Presidente, argumento que me fa.c.,a reconhecer que o el!ltaao 
de sitio deva ser d ecretado ·por longos prazos, por dez mezes, por quasi um 
anno, por maJs do que isso. Estou com THJl:ODORE RElINACH autor de exce1lente 
monographia -sobre o a.ssump.to e com todos aquelles escriptores ,a q·ue :se 1·e·· 
fere o notavel livro do Sr. CARLOS MAXIMILIANO, os quaes não admittem que o 
estado de sitio seja decretado por m.ais de tres mezes, .podendo, todav•ia, sut· 
prorogado, quando indispensavel, por prazos que nunca excedam de tres meze~. 

Todos os Presidentes da -R epubl1ca foram censurados no preclos-o Hvro <lo 
illustre constitucionalista que é o Sr. Mini•strodaJustiça, por terem suspendido 
as garantias constitucionacs por mais tempo do quo o indispensavel. "'l'ambem 
no Brasil - diz elle, depois de se refer.ir á França - todos os Presidente:i que 
se viram :forçados a suBpender as garantias constitucionaes, o tizeram por Illil.li'J 
tempo d-0 que -0 indispensavel" . No emtanto, senhores, nunca nen-hinn Presi-
dente, até aqui, Mnha suspendido a.s garantias constitucionaes P,or dez mez.es , 
quasi um anno. 

Eis as proprias palavras de RlilINAc:a:: "Ha tambem accõrdo sobre este p!Yu~ 
to: que as medidas de salvação publica não de~em durar mais -do que ·o tern;po 
indispensavel. Não obstante, a maior parte das l eis estrangeiras confia1·am ao 
cviterio do Parlamento ou do Chefe de Estado -o cuidado de levantar -o estado 
de sitio em tempo opportuno;1 ·nisso ellas nãJo andaram bem, porque segundo o 
çonceito de DUFAURE, o estadq de sitio é muito mais. facH de estabelecer do que 
de levantar; é um macio travesseiro s obre o qual corre o risco de dormir apre-
guiça dos g overna ntes". 

" Acreditamos - accrescenta o autor 'da mais famosa n'lonographla .,,, ~ 

trangeira sobra o asswnp_to - que se .póde actua:lmente reduzir a tves mezes a 
duração maximà do estado de sitio, admittin<Lo-se a possibiHdade -de urna :pro-
rogação por igual prazo. assim como de sua suspensão antecipada. J)elo Parla-
mento." 

Não admira que ·esse e outros escriptores defendam a conveniencia da de-
cretação do estado de sitio ppr -curtos prazos, quando ha tantos e dmi mais 
r eputados que condemnam irr limine semelhante medida e não a admittem nas 
constituições liv1,es. Dentre estes cumpre destacar PINHEIRO F.lilRREIRA, LASTA.R-
RIA a BARRAQUERO. 

O estado de sitio · deve ser proscripto das Constituições dos povos republi-
canos" - diz o ultimo, que encerra o magistral crupitulo do seu conhecido llvro, 
em que estuda o instituto. C\)Jll estas palavras: "Eliminemos o estado de sitio 
do catalogo de nossas institµições .poli'ticas e teremos dado um grande passo 
na senda da liberdade dvil. Povo sem liberdade civi:l é arvora q·ue carece de 
ter.r a e ele l ,uz; é corpo sem !'lilma; ,é religião sem Deus." . 

Para não citar outros escrirptores, que, como esses, condemnam em abso· 
J,uto o estado de rntio, darei em abono da af!firmação que venho de fazer, estas 
palavras do _maior dos nossos jurisconsultos: "De todas as armas confia das 
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pela necti.ssidade a.Os governos a suspensão d~ garantia,s, , ainda limitada é a 
m.ai.s tremenda. 1\:luitos publ!icistas, .por issc:i. a condemnam in liin'lline, e não a 
adini.ttem mesmo attenuada, nas Constituições Hvres. Essas garantias poderu, 
na .opinião de)Ies, "'manter-se, e observar-se em todas as épocas, em meio, as' 
mais violentas commoções, tanto ·quanto nos momentos de maior tranquilli-
dade". Suspender essa!> •condições !lssenc<iaes da segurança, liberdade e proprie-
da,de4 consideram-no es"es escri-ptores como verdadeira inconsequencia nq sys · 
tem.a oons1litucional ". 

Não vou a ta.nto, não me alisto entre os que condem.nam vn• li1nine a sus-. 
pensiio das garantias constituclonaes, mesmo porque, entre nõs, a Con.stitulçi1o 
a autoriza. Quero a,penas que se não lance ' mão ,dessa e~cepcional medida; po1· 
I<:mgos prazos; que se não decrete o sdtio em girosso;, quo de uma só vez n~o se 
o estabefoça por dez mezes ou por um anno. Vê V. Ex., S.r. Presidente, que 
não . . é muito o que eu qu!'.ro. 

Acreclito mesmo que tal modo .de pensar encontra apolo não sómente na 
opinião de insignes publicistas. como aicabo ele mostrar, sinão ta.rnbem no es- .. ' 
P,irito da nossa Constituição. 

D~ndo ·esta que o sitio só pôde ser declarado por tempo determrnadú,, 
teve, a in;:ieu ver, a intenção de impedir que eUe seja decreta.do por longos 
prazos. 

Bein sei aobservação que vae acu dir immediatamente aos que estão me 
ouviindo com tanta bondade: T·emp.o determinado só signiifi.ca - tempo pre-
fixado, certo, marcado, limitado. Foi precisarn.ent;e por isso que invoquei o es-
pirúto e não a Jettra da Com1tituição e attendendo A objecção po::;so inquirir: 

1 ' 1 
Ficará porventura satisfeito o intuito .do legislaidor constituinte desdE;i que o 1 

decreto do sitio determine a data até a qual fica-rão suspe·n.sas as gara.ntias 
constiituciona·es, pouco impontando a extensão da distançia entre um e outra Z 
Estaria .na intenção desses constitui-ntes permittir a d<Scretação , do sitio por 
de:;i, 'por vinte, por trinta m'ezes·, por •um quatriennfo inteiro ? 

Si esse fosse. o seu pensamento, proyavelmente -não teriain tido a pre-
oocupaçã.o de cleclarar, como fizeram, que o sitio só pôde ser es.tabelecido por 
tempo (.itlterminaéio; tel'.'iam pr.eferido autorizal-o emquanto dura/lsem as situa-
ções que o provocaram, 

Commentanclo a Constituição na parte em que dispõe sobre a suspen~ão 
.das ga.n:\-ntias constituci-onaes. pondera JoÃo BARBALHO: "Si pod,esse s-er p.or 
prazo inde:terminado e indefinido, não ser.ia isso suspensüo, ·mas suppress~o ele 
garantias, pois ao arbítrio ,1'icava da a utouidade cons-tituh--se em diS~ura 
por todo o tempo que lhe pavecesse" _ ' ' 

Tã-0 jufücioso commentario se •poderia do rnesm~ modo appJicar apena/! á 
exigencrla de prefixaçãJo ·de urna data .para a terminação do siti~, por mais ,re-
mota que ella fosse. Tanto faz s u spender as. ·garantias cons.titucionaes por dez, 
vinte ou trinta mezes, quanto suspendei-as por tempo indeterminado. 

Nos primei.ros annos da nossa vida repub!i.cana, sobre a qual tanta infüuen-· 
• ' • f 

~ia exel"-Oeram os constituint~. foi aiss·im, que se , enten<:teu a Constituição. Pelo 
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primeiro decreto de estado de sitio, expedi-do a 10 de Abrli de 1892, foram sus-
pensas as garantias constüucionaes no Districto Federal. apenas por 72 hoz':u!. 
O segundo sitio, foi decretado pelo Poc1er Legislativo, em Setembro <le 18911, 
por espaço de dez dias. O terceiro, foi ·estabeleéido pelo Presidente da Repu-
bíica, de 25 de Setembro a 9 de Outubrd de 1893. 1isto é, .por 15 dia.s. O 1:1.u=to, 
foi tambem decretado por 15 dias, a 13 de Outubro de 1893. Findo esse prazo, 
foi .prorogado por um mez, pelo decreto de 28 de Outubro do di<to anno. Em 
14 ·de Novembro ainda desst.> anno, ~ Presidente da Republica, decretou, iJ01' 
15 dias, o estado de sitio em Pernambuco. Es·se sitio e o do decreto anterior.fo-
ram prorogados por menos de um mez, a:té 25 de Dezembro, pelo decreto de 29 
de Novembro. A 25 de Dezembro foi novamente prorogado o sitio até 31 de 
Janeiro seguinte, e nessa data, até 25 de Fevereiro e depois a t é 28 desse mes-
mo mez. 

·Por decreto de 2 de Março de 18·94, foi .nova.mente decfarado o estado. de 
sitio e dessa vez, para o Districto Federal, as .capitaes da Parahyba e Pernam-
buco e os Estados ·do Rio de Janeiro, Pa1·aná, S. Paulo, Santa Catharina'· é Rio 
Grai1de do Sul, atG 3o de Abril QSto é, .por quasi dous mezes .. A 4 ·ile Agosto 
de 1894, foi nova.mente e por a.cto legisla.tiva, decretado o sítio até 31> de 
Ágosto . 

Em todo esse periodo de guerra ·civil, não se decretou nem se prorogou o 
sitio, como se vê, por mais de dous mezes. 

Em Novembro de 1897, pv-emos, outra v·eZ, declarado o estado d·e soil:io nesta 
cidade, e ·em Niotheroy, pop 30 dia.s. Esse sitio, foi prorogado de l1 de Dezem-
bro a 31 de Janeiro seguinte e dessa data até 23 de Fevereiro. 

Em 1904, o Congresso c"leclarou ainda o sitio ,por 30 dias, e o prorogóú por 
igual prazo, findo o quàl o fresidente .á.a Re,publica tambem prorogou successi-
va:inente, até Março de 1905, por prazos nunca excedentes de 30 dias. 

E' verdade, porta nto, que até a hi, os Poderes Legislativo e ExecuNvo, en-
tenderam como eu. que a ·nossa Constituição não permitte a decretaÇão do 
sitio -0u a suspensão das garantias nella consigna das, sinão por curtos .pe-
i'iodoi). 

Quanto ao que aconteceu d urante o Governo passado, não serviüi d.e ar-
gumento contra o que venho de expor, nem poderá ser ·invocado como prece-
dente por homens que tenham um <pouco de amor ao regimen. Sõ e&s.e Go-
verno se animou a decretar o sitio pór mais de dous mezes, clecret0u-o, até, 
por mais de seis, e nem precisava clecretal-o, porque elle, só por si, valeu bem 
por um estado de sitio permanente, por 'Uma suspensão, de faicto, de todas as 
garantias constituoionaes . 

·Semelhante precedente. não dev1ca, si-quer, ser lembrado, para a decreta-
ção do sitio actua.l, qua.ndo precedentes muito melhores são fornecidos pela 
nossa historia politica republicana. Antes desse Gov·erno, as garantias consb-
tucionaw nunca foram su spensas, de mna só vez, por mais de dous mezes . 
Por que não continuar ·essa pratica, ou não acceitar o pràzo maximo ·ae tres 
mezes, proposto pelos escriptores que se teem dedicado ao estudo do assum-
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p\o, Jjlrpro1?a,ndo-11·e, por igual prazo, sempre que fôr necessario ? ! Teria,mos, 
@:SSim, jl.q m~µio modo, 9 que parece que toda a gente deseja, o estado de ~i
tlq1 dlp.•ante o ei;tado de guerra, sem decretai-o, de urna só vez por dez rnezes. 

Não quero apurar ,si o estado de sitio é ou não necessa.rio durante o es-
ta,dq de guerra, nem si o estado de guerra, tal qual o temos, justifica. só por 
~ o estado de ,sitio . Sobre a m:ateria ~â, se pronunc-iaram o Congress·o NacioII?-l 
e o .iPresidente da Republica, ambos decretando -0 sitio, por nos acha~o~ em 
estado de gu(lrra, E' essa, por conseguinte, uma questão vencida: os Poderes 
Legislativo e Executivo estão de iwcõrdo quanto á necessidade do esta4o de 
~tio durant,e o actual estado de .guerra, bem como quanto á possi<bilídade con-
stit,ucional da srua decretação por esse motivo. Considero, por isso, louvando-
me na s~Qedoria e autoridade desses àous poderes, fóra de duvida qu~ o es-
tado de si<tio, no estado de guerra ·em que •nos achamos, é não só necessario, 
niaa perfeitamente constitucional. 

Issp não ·I>asta, porém, entendo e(! , .pelas riJ,zões f!ue venho de externar, 
:par<\ que <> Congresso e amda. menos fl Presiden:te da Republica possam e de-
vam decretai-o, de um.a, só vez, por um largo período. 

A.s outras proposições que avancei perante a Commissão de Constituição 
e JJ.l.~tiça, ex1Jlicando o meu voto, estão intima.mente ligadas a essa primeira, 
jâ examinada. São todas relativas á q1.1estão de tempo. A segunda foi esta, 
~á p disse: "Ao Pocj.er Executivo, no interregno parl;µnentar, não {, licito de· 
cretar o estado ·de sitio por prazo q.ue abranja todo Q periodo da sessão }ei;;is-
lfl,tiv~ futur;;i.". :l!,oi isso o que eu affir:mei em 1914 combatendo o sitio decreta-
do pelo (foverno a.e ·entfuo; fo.i isso o que eu ·repetinais\ explicações do meu voto na 
C,onunissão de Constituição e Justica; ê isso o que eu sustento ainda hoj~. 

&uspender as garantias constitucionaies 01.1 decretar o estado de sitio é 
~ faculdade conferida pela Oonstituiçãp ao Congresso Nacional e só na 
ausencia deste, só por excepção, é tambem oon.ferifüc ao PresJdente da Re-
ij)lbli03t . 

Q SR. ELPIDIO Diil MSSQUITA: - Apoiado. 
O i::;a. PRUDENTE DE MoRAES: - A declaração do sitio, escreve o illustre 

l!lr- Oanlqs Maximiliano, no ffiUj. excellente .obra, "compete, em principio, aos 
FE!J;m~senit!a.ntes directos do povo, ao Congress o N acionat. A liberdaqe é bem 
iiíi,a. pr~c1oso e tão fragil, que a sua limitação não póde fiom· ao arbitrio do 
Ijlxecutivo, natura lmente propenso a abafar a critica e a governar sem peias . 
O direito de suspender o imperio. das leis deve pertencer só ao poder que a,s 
e,,dictq:. Nã~ estando reunido o Congresso e correndo a patria, 1m1ninente pe-
rigQ, é,, por ea:cepção, o estado de sitio decla rado pelo Presidente da. Repu-
l:>lic.~. ou ipor l1E!t\S agentes responsavets, como seria, po.r exempl.Q, o comman-
da.nt~ das forças militares, em uma cidade d.e q1.1e se aipproximassem rebeldes 
~m tnimigof.!. •i 

"E ahi te.mos - diz ,JoÃo BARBALHO, commentandio o art. 34 da Consti-
tuição - que a competencia privativa fiaqu ])ertencendo aio Gongresso N~

ci-0naJ e, em sua ausencia, ao P.residente d~ R~publica. -E 11- razã,o é que o 
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sitio suspende ganmtias oonstitucionaes, traz consegÜ:intemente a sÜspens'ão 
de UJma parte da Constituição, e o à.cto d!e declarai -o estabelece uma ·lei d:e 
excepçãio. Que poder, pois, sinã.o o Legislativo, que a utoridade, a não ser 'a 
dos mandatarias do povo, poderia fi.cá.r com semelhante. faculdade?" 

O illustr.e exegéta pensa como REJINACH, que o esta;do de sitio decretado 
pelo Poder Executivo não tem sinão um valor pro'L'isorio e depende semp1"0 do 
pronunci.am0'J'ltO das camaTaS. E tanto assim pensa, que sustenta a necessi-
dalie de convocação extraordinaria do .congresso, t:oda a vez que o Presidente 
da Republica decretar o estado de sitio. Diz elle: 

"A primeira parte ·do n . 21 <art. 34) estabelece a attribuição do Con-
gresso de declarar o estado de sitio; esta. segunda parte, de accôrdo cmn o 
n. 15 do art. 48. conferindo aio Poder Executivo, no reoesso do Parlamentú, 
a mesma attribu1ção, 1dedara-a, todavia, dependente •de approvação ou siis-
pensci.o pelo Congresso. 

E' a consagração da fiscali11iação suprema dos macndatarios da Nação em 
objecto que tão alt•amente importa á Jtberdade individual. Sómente SQb esta 
clausula garantidora pôde ·o Governo usar de tfi.o perigoso poCLer. 

Mas, para approvar ou su.çpender o sitio, o Congresso precisa de. estar 
reun1do e , portanto, desde que o Poder Executivo o declara, é indispensavel 
que immediatamente convoque o Congresso. E ou a convocaçãio é nesse caso 
obrigatoria, ou o Poder Executivo fica com o direito de evitar a suspenS:ão 
do s itio que decre.tar, atê á 

1
reunião ordinaTia c'to Congresso . 

De não vir expressa nlt Constituição esta obrigação do Poder Executivo. 
não se pôde concli,iir que ellft não e:i."ista . A attribuição dada no art. 48, n. 10, 
de convocar extraordinaria~n.ente o Congresso, envolve certamente a hypo .. 
these extraorclinà.ria do sitip e para ter isso por certo, basta considerar que 
este só é permittido ao Governo com a condiição de homologação p elo Congres-
so, que pôde, negando-a, suspendei -o. 

Ora, para o Congresso poder susp·endel-o é indis·pensavel esrtar funccio-
n a ndo. Mas, como não se pôde reunir extraordínariamiente sem convocação 
e existe a utoridade a quem se deu com\pet:encia parn oonvocal -o e, por outro 
lado, como sem essa convocação ~rustra-se fi annulla-se a funcção fiscaliZJa-
dora que a segunda parte do n. 21 incumbe ao Congresis:o, é conclusãio irre-
cusaveJ que toda a vez que o Executiv10 decreta o sitli.o; por não êstar' pre-
sente o Congresso, é obrigado a •convoca:l-o immea:iaJtame nte . E o s:it:io CLe-

. clarado sem essa providencia é uma verdadeira u surpação ·de poderes. " 
O que virnt>s de expôr é sufficiente para patentear que a propos·ição por 

mim ·lamçada contém a verdade. Se só na ausencia dio Congresso te;m o Presi-
dente da 'Republica a faculdà,de Ide suspender as garantias constitucionaes; é 
claro que e11e não as pôde sµspender por tempo que exceda ao dessa ausencia, 
ou, pelo menos. não pôde ei;i.v-olver toda ai sessão legislativa •em um sitio pot 
elle CLecretado . Verifiçadio o facto, fica o Congresso privado de exercer· uma 
prerogativa que é sua e ao Presidente da Republica não é licito cerceai-'·a 
liberdade de acção do P.oder Legislativo . 
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O SR. JoAQUJM OzoRro : - A doutl'lna: é verdadeira, maS', na especie, o 
Congl'0SSo delega essa attribl!ição ao J;'io•der Executivo-, Jl·íl>ra decretar o siÚo, 
a.Jiás contra o meu voto. 

O .SR . PRUDENTE DEl MoP.AElS: - O sitio aqui mencionado não foi decre-
tlldo por delei.açiio do Congresso, e sim com fundamento no art. 48, n. 15, e 
a.rt. 80, da Constituição. O sitio a .utor<iza<l:o por lei aqui votada temninou a 
!6 de Fevereiro: 'º d:e que , ora se trata é baseado nos art'ig\os da Gonstituiçãu, 
e não nos da lei .. 

Diz-oo que essa liberdade não é assim cerceacfu,, porq1.j•e ' resta ao Con-
gresso a facu1dacl'e de .approvar o sitio decretado pelo Poder Executivu. Mas, 
CUIIDpre . advertir, que de0retar ou approvar o sitio decretado não são actos 
equivaÚmte~ . Esta é, positivamiente, uma funcção secundaria, e a ella ,não 
póde ficar circumscripta a. acção do Poder Legisinrtivo, ao qual i•ncumbe, pri-
mordtalmente. suspend!er as garantias constitucionaes, quando as circumstan-
cias ex!ijam semelhante medida. 

Não ha duvidru que, ao Congresso, corrup.ete tambem approvar o estado de 
sitio decretado pelo Presidente da Re-publica, durante as férias do Parla- ' 
mente>, mas essa funcção secundaria resulta precisamente daqueJilia outra, 
qu,e é prtmorfüal, de decretar ,e sitio . O Congresso tel!n as duas: decreta ( o 
·Sitio e approvar o si.tio decretrudo dura>r"te a sua ausenoia, R1.as esta elle só <1 

exeroe em relação ao sitio já terminado ou áquelle que deverá termihar cm;n 
a sua presença e delibera'ção, mas sempre em relaçãio a um sitio pas~,do, 

ou mesmo presente, nunc.a, porém, em relação a um sitio futuro, porque isso 
importa.ria em deixar de lado lUIDa prerogativa constitucional que é s·l.J.a. 

O SR. Er,Pmm DE MESQVI'.l'A: ~ AlcoI'ta, referindo-se ao caso airgentino, 
estabelece isso claramente, mostr·a .que o mesmo sinão ahi se tem verificado 
var~as vezes . 

o SR. PRUDElN'rE DE MORAES: - Dentro em .J:?OUCO citarei Alcort:a. 
Durante a minha ausencia - dirá o Congressu - o Presidente da Re-

public.a and:ou acertadamente suS"pendendo. as gara.ntias cons·UtucLonaes: eu 
approvo, por isso, o seu acto e reconhecendo a neoessidrude • de contin,1!'alr'em 
suspensas taes garantias, decreto o estado de sitio daqui por d'iante, até 
tal data. 

Não comprehendo que, funccionando º , Congl'es
1
s.o, possam as gai·a ntias , 

constitucionaes estar suspensas por acto do Executivo, sinão até o morhento 
em que aqu elle delibera .sobre a necessidade da suspensão dessas ga.raI]-tias. 
E essa deliberação só se póde trnduztr em um decreto de esitado de sitio 
e não sómente em um 'decreto de app,rovação <do s itio declarac1io P'elo Go-
verno. Outra não é a doutrina sustentada pelo Professor .4-r.c'oRTA: "Reunido 

·o congl1esso - ensina eHe - cessa completa mente .q estado d!e sitio declarado 
pelo Poder Executivo, se aquelle não resolve ' a sual continuação. A elle, uma 
vez· iristalJado. s·e communicam todos os antecedentes necessarios, pa,ra qu'e 
P·011!1a formar sua opinião sobre a solução que se proj,eota, -resolução que viam 
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a ser <> que a Constituição do Chile chama um Pl'Ojecto de lei ( ·uina P,ri:J.po-
-.rición de ley)" . 

O assumpto .iá fOi magistralmente explorado na outra CaJsa do Parlamen-
to p elo m ais profundo füJs nossas constitucionalistas e, n·as sua!s -admiravei~ 
-palavras, eu encontro tambem .decidido ap.oio á proposição que la ncei e estou 
examina ndo ·agora mais desenvolvida-m'ente. 

Com efteito , impugnando o celebre sitio de seis me'lles, decretado pelo Go-
v>erno passado, disse o egr egio Senador, Sr . Conselheiro Ruy Barbosa: 

"A Constituição não r econhece o est a do de sitio Binão em duas situações, 
por e!Ja indicadas: normalmente, estan do r eunido o Oongresso, o e stado de 
sitio decretado por acto l•egis la tivo; excepcionalmente, não 'estando reunid<> o 
·Congresso, o estado de s it1o or·denado por a c:to presidenc-ial. A esta.a duas 
especies, as unicas de instituição constitucional, se accrescentaria agora, em 
beneficio ão Poder Exe.cutiv-o, a enxertia, evi.d'entem•ente hybrida e a dulte-
rina, de um -estado de sitio promulgado na a u sen cia ·do Congresso, p ara vi-
gorai· d1irante a sua presença." 

"As duas alçadas, po-is , - frisou bem - não .são Siimul taneas. Sõ quando 
·cessa a •qo Congresso Naciona l é que· começai a do Pode r Executivo; ·e a do 

· Podier ExccUJtlvo term.ina, em se encetando 'ª d o Congresso Nac-ional. " E partt 
Jogo accrescentou : "A insconstitucionalidade, p ortanto, é palmar" . 

Desde que elle entr a em a·C•}ão, desde que se reune o Cbngresso Nacional , o 
decreto do :Mxecutivo que lhe invade o tempo da s-essão constituci!i>nal com a 
intrusão dest a m ooicl'a -sü ~acultada a o Governo dura nte a não reunião das 
·Ci..maras legisla tivas, incorre, juridicamente, em nuJlidaclie absoluta." Disse 
·-amda o egregio Senador: '!No terreno juridico, portanto, o decreto não l),cha 
guarida. 11as a legalidade )1.ão p.-r<eoocupava seriarrnente o Governo. O que se-
rfarrnente o preoccupava era engrossar o arsenal do Executivo com um po-
-der novo, era 8Jppar.elhar com uma conquista ele largo alcance a ~nllegração 

·da d.icf;adura. Se este não fosse o seu intuito, qastaria aJO Governo I_niorogar 
-<> s1ti-o até a r eu ruião do Congresso Nacional, e, r eun.iqo este, valer-se do art . 94 
do :R.egimento -da Camara Çlos Deputados: pa.ra. obter a renova,ção d essa pro-
·videncla. m e.d1ante um actp legislativu . 

O p rojecto •entrari-a, ·aUi, na ordem i·mmediata dos trabalhos, e como tJem 
acor1tecidú, sempre que o :\'.'residente d i t Republica Teclaina. das Ca.maras Le-
gislativas essa m edidia.; se em seu a poio se allegassern motivos ooncluden-
·tes, e.m •tres .ou quatro di::i.s teria ving-ado os tra mites pa rlamentares . " 

Eis ahi a segunda das minhas proposições be.m acast eHa 'dias e sob mu-
·ra1h"1.s que resistlrão a 1todi0s os embates. 

Não se argumente corp_ a delegação de poderes f eita na le i d e guerra, 
votarla ao <anno pfl!ssado, c om o atropello exigido pelas· c·ircu.rnstancias. ~stag. 

não sâJo rnais as mesm.as;1 e nã o h <L, portanto, n ecessidade de uma nova 
"transacção pa rlamentar" , em que t enha o Congresso de a brir mão de uma 
-SU f!. -prerogativa constitucipnal quail a de decretar o estaJdlo de s itio, qua,1U:.:-
:~ta. reunldo, para t ransfefil-aJ por autoriza9ão ao Poder Executivo. 
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vm:· erro .ex:plica.Vel ~afj,uelfo m:onl.ento não justificaria •butrb· tiiatlc:ado 
ag.01•.q .. · Se ;!\ili houve uma'. delegação de poderes, sxtui ninguetn cohtesutrá qU:~ 
oha-ja (l:am·bem semelhante delegação: -A ufiica differença é q ue lá ·hOU'Vê utni 
~alegação expressa e a que sie pr'oj1ecta é tacita.. Mias, quer num, 'qiter 'em 
.outro caso.() -CongreS!liO Nacional despoja-se de uma p·r.erogatfva que é 'sua., 
~Ta.Jíl.ito elle a'bre mão dessa prerega.tiva, .a,utor'll!lanà.0 10 Podei! Ebrecuti'tro a · de-
·cretar o ·est,a;do de sitio, quanto approvand.o um estado de sitio decfotÁclo·'·por 
:esse poder para ,yig.(i)rar àuvante tod;o ·'o periodo .da sessã0 Iegisla;tiva. 1 

. 
1 • - • ' ' 1 • \ • , .. {; 

~ Examinemo~ _agora '<!; terceira e ultima das proposições s?hr~ ·as .. 9.uaes 
~entei o meu voto proferido na Cornm.issão de• Oonstitu!ição e Jus tiça. E' 
-esta: "O Pres1dente da R~publiCc'b sÓ põde susp.ender as, garantias constJ(udI~
·naéS 'por tempo 'q~e não exceda ao restante db ~u qurutrle~nio, .ou ~elhor, 

' ii ~ . tL ~ i, 

.só por um perlorlo que se c·onrenhru dentro do seu quatriénnio, o Pries;ic;l:eille 
,oo, Republica, póde decretar o estado ct'e sitio . . , ' : / .. 

]?e toda;~ .,a'l m~nJ;ifl·'l ~fjrmaçõ,e~ es~ fqt a n;iaii:; ;forteme nte ,cqiites~,. 
.quer no seio da Commissãto, quer fóra dell~t . 

ri · , ,, 
". . • não 

1 
vejo ex0rbitJa,neia.s ·n.ern inoor:re.cçoos, ,IW acto. ~o Sr. P~silie.n,t-e 

Ida iHep.ublica deereta-ndo o estaido de sitio, motivado pelo estal!tO: ([e .guerra, 
por um período miais longo. do Q·lil·e• o das sessões -.m·dinaMas'. 'd@ C1mgt~so , .e 

_.até ultrapassando o seú pro.prlo ·per.iodo de Governo.'1 ('• ,1 

• • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • ~ • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 • • • • • • • • ' • • • • • • • • • • • • 4 • • • • • • • • • • • • ~ • • 

• ~ ' • j 1 ' . .. \, 

. \· . '.'Sem querer. ,a.pur.ar., tg~m, ~ '1-ueswp d ? ,termo e dp ,prazo P3J".~, cor:,:i.,rssa~ 
~errnc.~a9ões, dei~ar de!l}QIJ.strad_o , ~lf~ ~pçler;i~m°ª P~Il;l'?,1;!t~q.ii°Ji11i1'1TI1Emt.~ ' ,!iJ~
:er.~t<J;r ;º !';itio para, vi15op w ~q.uaµ.j:o e~tiir,'ess,emos !'Jm ,guerra,, .Y~µ ~l,1iJ-iJ:tit; .!f 
•:t1ypothse de podermos prefiixa.r um''.1 ,clIJ,ta1 ~aTa ,terµiinaç~o ?ª~ª çalami%d~ 

,-11?-up.dial •e mar.c-a.r ei7ge fel,i.z .acontetjinen~o par~ ~~ de Dezem]?ro '.1>~~te ap;i;to ' 
.. ;i;>o..dia o Con~resso1 ~un , I>fpv.em,br:o. g:e , 1,~1 7 , decr:~.ar o estad9 de ~ti<;> ,a;t~ 

..o fim da .gu,e;ura,, 91,l .sejru até ?1 4e ?e~en:ibrp d.e ;l9f8,? , ,' 
1 1

, r.• 
Incontestavelmente podia .em wa?,ão ,d~ ll'lào, l):a.:ver q:isp,osi?ií-o. eonstittlqio-

:ipl f J.,Ue o ,priye d.a fa;cu~dad\) ~e deteJ:'n1;_ina,r um. Plfl:ZO m~o.r .ou ,meJJ.?!'. para 
-:º siVõ. E.ntre4"1.nto, ·O 00,ng~:rui13D teria s~p. mp;ndato eX1,:;1n\lto ~m 31 ,de_' l,\{~-
1-çq do ~OITf)nte !j.nno, ·em qi,ie '1i,itra ,l,ygislatura,. teve, iJ).ic~p. ~ f> sitio ,R)1e de_-
•cr,etfj.sse , então, ~tjll'i.a a v~gorar. p.or mais n?ve .mez~s a 'dent~ç. , a:a. legiSllittlf~ 

."Il!O:va. 

Nru ausencii:i. diG C@ng;ross0 :t attribtj.ição cre dec.retar o es,tado' dtii, s:~MP 
··pa.Ssa a ser eiXe:t>cid'a pel0 .P-reisidente. da Republicai, e cij,o .ll,a .d,\SJ,>osiçiilo ailg~~ 
na ,Constituição.• que .o <pttohfüa , de e~Ci·VB.r aÇJ.Ué!Ja tun~o e0m pl.e,nlt;g~f1 

'igual á que o Oongresso '.· tem:. Se a.saim é,, on:de ,o obstaçrµJ,o aio d:§!cre:t;i;> 1qua 
3ilargou o estàdo de si.tio até' 31 'dé Bezemb:r@;' ultr<;1.p~sando, o 1:IJe1dodo:~· !egisJ 
"lativo e o . tempo do •mainooto · 1pteslàiEll!-Qial1?". 

Fõra da Commis-sãio eis o que disse: ,. '.! 
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,.· "O --voto eµi separaxio" qu,e 9 Sr·. P:rudente de M<iraes apresentou ao pa-
rece~. que approva os aotos do Governo durante o e.!tado de sitio, hontem 
lldo na Cormnissão d€> Constitui<;;ã-0 e JUstica da Camara, não nos parece. 
,obedecer a bons fundani,entos . .. > 
. , . , Q r .epresentante de- S. J;>aulo estranha que o Sr. Presidente da Republicai 
.tenha decretado o estado die sitio, estendendo-o a mlez e mcio do f.utiwo qua: . 
.dtiennio. 

O argumento que apresenta em defesa da sua opinião é , entiie outros, 
.o de que, . importando crime Ide responsabilidaide rpessoal ai suspensão das ga-
_rantias constitucionacs, claro ·está que cada Presidente , só pó de_ lançar mã<;t 
daquella medida dent:r:o . do seu periodo governamental. 

E um P.residente, eonclue o Sr. Prudente de Moraes, não pôde. ser respon-
• • l 
,savel por actos praticados pelo seu, antecessor. 
· Em prin1eiro lugar, convêm, dizer q.ue o Depµtado . paulista. quando fez 
as suas restricções, não sabia se o Presidente eleito para o proximo quadrien-
mo teria ou não concordado. com a, mooida decretada, pelo ,Sr. Wencesláo 
Braz. 

E, de.pois, o esta.do de sitio pôde ser suspenso· ou mantido, ao livt'e al-
Nedrio do ·Presid'ente. Não tem o caracter de irrevogabilidade, 

O· Sr. Rodrigues Alves, quando assumir o poder, ter'á a maior factlida<lEl' 
'fiara homologar ou suspender o decreto do sitio. 

Mas tudo faz crer que S: Ex. está de pléno accôrdo com o acto do Sr. 
:W~~_cesláo _Br~z. como a liás!. com ~ demais medi~s _de . im~ortancia; . que 
.:fora,m exigidas pelo momentq. . 

Se a incoru:itituciona1idad19 do sitio, na extensão que Jhe .foi dada, esti-
vesse tã-0 flagrante e patente, de certo que este defeito jurídico não teria 
pasSa.do despercebido ao Sr. Carlos Maximilia,no. 'Ministro da Justiça, e um 

·dos mestres em doutrú.na cQnstitupional. 
· Se o Sr. 'Prudente de Moraes. o houvesse consultado, não avançaria as 

suas restricÇões, que obedecem ao veso muito nosso da dia1ectica juridíca, 
e do ·pyrrhonismo interpretaj::lvo em torno da nossa Constituição. 

E não foi só . Ainda se diase mais o seguinte: 

. _"A PROROGAÇÃO DO S'lTIO - E' interessante a doutrina que sUBtenta 
'<i . Deputado Prudente de Moraes, em relação á prorogação do sitio atê. 31 de 
Dezrunbro. O sitio não póqe ser prorogado porque, importando em ' criine 
de responsabilidade, a suspeIJ.são dais garantias constitul()iona;es fóra dos ter-
mos da Constituição. responsabilidade pessoal, é claro que cada Presi-
·dente 1>6 pôde lançar mão daquella medida, dentro do seu periodo presiden-
cial, e nunca além delle. por ~sso que não pôde ser resç:onsavel um Pr.esidente 
que v em governar, com sitiQ decretado pelo seu antecessor. 

Qua ntas outras leis estãQ em. iguaes condições? 
Essa, doutrina de que as leis· devem ficar limitadas -a periodas governa-

nrentaes é original, pois. é a:icioma que o Governo nã.o tem solução de con-
tinuidade. 
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0 ' Presidente· actual -responde 'Pelos abusos que commetter · até ··15 :ae 
Novembro e o seu· succes$or dessa da.ta em dianrte. Havia · de ser interesJ 
iSa,nte se · -OS presid€ntes. em <:asos que se referem a.os altos interesses náJ 
cionaes; á tra.nquillidade publica, etc., não quizessem governar com a s lei·ij 
<oriundas dos· seus a ntecessor€s ... " 

· Como V·: 'Ex. vê,· S.r. )f'residellte, a: ultima proposição que servi o d~ 
base ao ri1eu voto nà. · Com..>Itlssão de · Constituição e Justiça foi criticada, em' 
todos os tons e i:;e ' ~u ' me callasse ' poderia pareeer que me convencera ' d e 
ter affürmado um disJ.ate, e isso não iinpressi-0naria · bem, €stou certo, a.oo 
membros desta Casa. que, com ·tanta generosidade, me collocaram naquenn; 
óommissão e, sobrétudo, aos meus alumnos da Faculdade de Sciencias Ju-
ridicas e .sociaes, ·cuja confiança muito me Iis_onjeia. 

'Tanto á uns quanto aos outros>, devo prestar contas de todas a.S propo-' 
Si~ de ' ordem juridica que invoco; para, orientar a minha conducta. 'E é 
i•sso o que ·ainda agora estou fazendo e com a tolerancia da Camara, vou' 
aontinuar a,· fazer, ,mostrando que a razão .estâ'. commi'go e não com os com" 
:menta.dores e çl-iticos do voto- em que illirmei que ·ao Presidente da Re-
publica não é jjéito 'decretar o estado d e sitio por tempo que ultra passá 
o do' seu quatrfennio. 

Para chegar a!. essa conclusão argumentei com a lei de responsabilidade, 
que declara crime do Presidente da Re,publcia a suspensão das garanti~ 
constitucionaes fóra dos casos e c'k'ls coi:"i.clições em que a Constituição d 
admitte, bem como com o principio basico do direito penal, consagrado 
pelo artigo 25 do nosso Codigo, que ahi dispõe: "A responsabilidade pe~ 

nal .é exclusiva.mente pessoal". Ora, i:;e a responsabi1idade presidencial1 

pela suspensão das garantias constitucionraes é exclusivamente pessoal; se· 
o Presidente que suspende semelhantes garantias corre, o risco de ser 
responsabiliz:l.do e punido cóm' a perda do cargo; se nessa responsabilidad~ 
toda ·pessoaí. é que repousa a segurança de nã0· ser cerceada. a liberd'ade 
individual pelo · Chefe do Executivo, senão nas ·restrictissimas hypo!he-' 
ses em qll!e a Constituição a autoriza; se decretando o sitio o Presidente 
offerece como garantia · da, imprescindibilidade dessa medida a sua respon.i 
sabilidade individual; parece-me incontestavel que ·dessa tremenda arma' 
de governo, qúe. ·é · o estado de sitio, cada, Presidente da Republica só pôde 
lançar mão pelo tempo nece.ssario para elle proprio ordenar as medidas 
de excepção que às circumstancias impuzerem o que vale dizer que nenhum 
Pre~idente póde decretar o sitio por um peri~do que ultrapasse o limite do-
·seu quatriennio, .ou meihor, que nenhum Presidente pôde decretar o sitio 
para uso de outro Presidente. 

Não é comparavel á qualquer ' outro acto do Poder Executivo aquelle 
pelo qual elle suspende em parte ·a tiropria Constituição d'a Republica, á 
que, como . os demais Poderes '9 como toda a gente; está subordinado.. Não 
Se pôde, por 1sso. argumentar com a ci11cumstancia da_ Presidencia "da Re-
publica não soffrer solução de-' continuidade, -de havei:: Seil).pre um Pre-



- 258 -

.idente, para se -00ncluir que assim· como aa medidas decretadag em • um 
quatriennio ficam de pé_ durante outros quatriennios. .tambem a suspensão-
<Uls garantias constitu.cionaas decretada, por um .Presidente, ·põde vigorar 
n.o novo quatriennio, sem um acto do no:vo Presidente. Semelhante con-
<:Iusão ê extravagante. despropositada; absurda,. só ao Congresso ê licito 
~brigar o Pr~sldente a governar çom o estado de sitio; . no emtanto, ad-
~ttida. '31qUella conclusão, ta.mbem um; J'.reip.deI!te da i,?.epublica ,Poderia 
~bl'igar o seu suooessor a governar com o estado de sitio que lbe imp,uzesse, 
a m.anter suspensas, contra a sua vontaQ.e, as gar<1.11tias ,cons.tituciqnaes;. 
visto que, segundo a doutrina expendida: na declaração de voto -do illustre 
<:ollega que contrariou as proposicões por mim lançadas, s6 .o Co~resso, E) 
nunca o proprio Executivo, pôde susp•;mder o estado de sitio .por e&te esta.e 
bel~cido. Eis o que se diz nes\>a declaração de voto, a p~oposito do Jongo 
sitfa decretado pelo Governo passado: " ... bastµ. recordar que o projecto 
~probatorio (J.a;quelle decreto, .continb,a, i,una autorização ao Presiden,te da 
~epublica p_ara "suspend~r o ultimo sitio log? que as condições da se-
g;urança publica o 1Permitti$Sem", com faversão comple,ta, d;os p.receit<>f.! 
constitucionaes, ~orque já ::ião era sõ U1!1ª delegação de funcção le~sla

tiva., sempre perniciosa e condemnavel, mas a delegação absur<fa. e q,ber_-
rante de wma a.ttribuiçã,:J privativa e primordial essenaial, exclusiva., es.pe-
ci.alissíma ão Congr'esso, como é a de suspender Q sitio que houver sido 
decretado pelo Poàer Exeouti.vo •.. " 

1 

Como .'Se vê, s ustenta-se ahi franqamente que nem o p.ropr•o .Pl:esiden.· 
' 1 t • ' 

te que houver decretado o sitiCJ, poderá. sus.pendel-o, quanto mais o seu 
auccessor. E se assim é, pqcteremos ter, -como eu disse • . um President~ go-
Yernanüo com um estado de sitio que lhe fqi imposto pelo seu antecesso,r e 
do qual não se .poderá livr<t.r por acto pr:oprio. ainda que . o julgue desne-
-OeSsario e ·prejudicial aos interesSes da Naç~. E' a isso -<Íue nos co~
duz a doutrina da declaraçãq de voto contraria, ao que proferi na Commise.ã.o 
de Constitrulção e Justiça. 

Não "Se ·argumente tamqem com . a hypothese do estado de ·Sitio decre-
tado pelo Poder Legislativo como se faz na brilhante declaração de vqtl) 
que me vou referindo e onq·e, .como já mostrei. se 1ê: 

"Podia o Congresso, e.nic Novembro de .1917, decretar o estado de si~~p 

'!ltê o fim da gueiTa, ou s.eja, até 31 de Dezembro de ;t.918? (Na declaração al-
l u4ida, como se vfo. formula.~se a hypothese da. terminação da. guerra nessa 
àzta). Incontes·tavelm:ente pod.ia, em razão <ile n,ãQ haver disposição co~
stitucional que o ·prive da f;wulda.de de determinar um prazo maior · ou me-

, • l .. 

nor para o sitio. Entretanto, o Congresso teria o seu mandato extincto 
em 31 de M:arço do corrente anno, em que outrfL legislatura tev-e inicio, e 
o i;itio, que decretasse, então. -esta.ria a vigorar por mais nove mezes' a den-
tro., da legislatura nova". 

Não me parece dos ma;is felizes Q argw:nento, que se poderia traduzir 
iresumidamen t.e deste medo: S.~ uma. legislatura te~ a fa.culdade d:e decretar 
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o sitio por tempo que ultra.}ÍWll!e o 'limite ' do seu niandáta, tambe:in um :Prei 
Bidente da Republica; rpóde decretal-0 :Por urn perJodd que exceda ao t.emVo 
'restante d() seu quatí'iennio. 

· Mesmo aclIDittindó, sem exam1tuw, que umft legislatura possa decretar. 
o . ~stado. de .si.tio por um i)ledooo tão torigo qúe> il'lvada'. mais ou ·m.enás' e:t-
tensamente o da, Iegislatµrà. seguinte, nãé flei'ia fot·çado a aélmittir' que 
lllil Presidente <la' Republica tambem possa. suspender as garantias emistí-
ttróiônaes• per •\l•tn .prazo q11e éntre· ~s cm' · menos ·profundamente pelo 
quat.Í'1ennio do. seu suooessór. A situa~ elo· novo Congreiiso em faee do 
sitio decreta,do pelo anterior ~ã.O' ê a méBina. dó Pr~ldente da Republica em 
face do sitio decretado ·:i;Jelo seu antecessor.; 

Ba.~ta, considerar que á legisia.íura nova é- licita leva.ntalr o sUia que 
encontrar C"Stabelecido, não podendo, entr~tanto, segundo a doutrnna, da pro-
prla Eleclauação de votó, 0 novo P1·eside11te swi.penoor o sitio V'igorante por 
a.ctl!t ão seu antecessoF .. 

Outras consi1l~ões eu pode:rla ai:nda addita.1-. contra a injusta crH!ça 
feita lá. Jni;nha. 0prniã11> manifestada pe11ante a hom·ada Comnüssã.0' de Çon.stj•-
tuição e Justli:a. sobre, ' o pro.jec~o qiue agora. se va.i discutir, .e, por cet\o, 
as addlitaria. se fosse meu i·ntuito p~ocurar convencer á qt.:maral ou, a qualquer 
de. i;etJs mem'!>-ro&, de ~ue a deve aceit:il'~, pmra negar o seu voto a~ twoject,o ... 

Mia$, o• men intu~to não i'-0~. alpsolutame~te. esse. Eu flotill, a ;:ienas, !pOS·· 
trar á Camara, como era. d1o meu dever, que aa restdcçõe& do. meu voto em 
lli(tte1·m . de t:Ht,al'lha g;ra.vidMle. foraip. com,o jâ. declqrei, Elitar:b.; . p~i:; ei"·adçs 
~%,nies . e po~: Ti:.·ma con.vieç,ão sine.e1"à. -~ 

~r~e acFeãit.o ,te11 c.oru;egu.ido e eom. i13so n1e co:ntento. · Não .precizo, ,vur~ 

t:uitp, me llilongal," m!l.Ís-, . :01ibu~ando da ;en.ero~dadl!' dos , eollegas1 que me hon-
~~~l!l <·run a Slli'l. atte,nçã.o . . , · 

Como, porém, nesta Casa ninguem pôde t,icar no terl!'ene .pur.!!ment'=' ~on-:: 
tJ::'iID1_rio ;pois que. :;i.ctui ~trunos para tomar Q;elibe1uçães, yi.-me· op!.'1gado a. 
l'l&· conformidade com a., m~nha. opiru!o, . formula.:i- ~ subsU~uth:o, que , vOJil 

. • . ~, • ! ' • ' ' ' 

mandar á . Mes~ e que a Camara, em· sua aLta, sabed©ri,a, rejeitará, para . aPi-
:pr~v= o· :projeeto da, honrai.la Commissã.o de CcmstituiiçãOI e ,J:ustiça. · ' 

O subsüttitivo que .o~fereço ~ ·este; . (I,é) 
(Muito bt;1n; m1uft0' bem. O,. rJ1radfJll1 é v.ivt1imente . c.wmprinne,ntcu].oo. ) ·J 
Vem á Mesa., é li.ela. a]>,<;>ia€\a. ;e. posta , con~untamente . em . c1~sc1,1ssãp .. ~ 

~eg'?-inte 

E'menâiL s1ibstitutiva 

p Congres!>O Nacional decreta: 
· .Aiit. t.• Fica aDJ>rovado & estado de sitio <lec1aradcr peld Podei' ExeeiltiYo, 

..,e.ra o Distl'icto Federal e os Estados do Rio de '.:Fanei·l'o, 'S. · Paul01 Para-., 
,.:'lanta Catharána e Rio Grande do Sul, por decreto n. 12. 716, de !7 de No'-' 
vem'bro de 1917. expedido •em virtude da :.i,uterização conf..t~ no art ., 1° da lei 
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n ... 3. 39'3. de, 16 d~ · mesmo mez e anno;· e prorogado .pelo dito Poder.· até .. 2& 
(le,. Fevereiro· do anno, corrent'e, por decreto n . . 1.2. 78'l, de 31 de Dezembro_ ·õ:o-
anno passa.do, em virtude de autorização constante da. mesmru lei.. · r 

Art . . 2.º Fica igualmente approvado o · estado de. sitio declarado- pelOi. Po-
der. Executivo, por . decreto n . 12. 902, de 6 de M?-rço de. 1918, para as uW,.,, 
dades da União indfoadas no artigo· anterior, .até· a data deste decreto legis_. 
!ativo .. 

Art . 3.° Fica declarado· em esta.do de· sitio até 15 de Novembro de 1918; 
'() _.tenitorio do Distri.cto Federal e . dos Estados. do Rio . Q!e· Jan•eiro, S. Paulo, 
Paraná, Santa Catharina e- Rio Grande -Oo Sul. · 

Art. 4. 0 Revogam-se as dispo~~ções em cçmtrario . . 
Sala das sessões; 10 de Agosto de 1918 . Prudente à e- Moraes. 

O Sr. Meno: Fra.nco· (*) - Lasti'.mo, Sr. Presidente, não ter tido a; 
honra de ouvtr a primeira parte da s ustentação que acaba de fil;>ier· o · honra-
do· Deputado, Sr . Prudente de · Moraes Filho, de opiniões que enunciou no 
seio da Commissão de Constituição e Justiça e que tornou exp1icitas na de-
éla,ração de voto que a.campanha o projecto ·da referida ·comrn<issão : 

· · Por esta circumstancia., ·que tanto deploro, terei de limitar· as pondera-
~f.!ea que dev-0 produzir; como Relator do parecer e do projecto ora subm'ettid() 
ti. discussão da Camára, terei de limitaJ-as· á · apreciação· das idéas consubstan-
éiadas na declaração de · voto 1. do nobre- Déptitado ·paulista. 
,.,· Creio ter sido ponto capital -da opinJão emi.ttida, 'pelo mustre· Sr. Pru~ 

~ente de Moraes o de que o Poder Executivo, tendo de decretar o estadó· de-
Sitio, no uso · de prerogativa constitucional qu e· lhe outorga tal faculdade, 
.não pôde fa.zel-o de maneira, a qu e o decreto de suspensão d'as garantias con-
'!'ltitucionaes entre pelo perioij.o da sessão legislativa ·ma.is próxima da meama 
:su.spensã.o de garantias conli,ftituciona'0S. · 

·Acredito . que esse ponto das idéa,s dó nobre Deputado, expressas em sua 
decraração de voto, não póij.e- resistir ao .seguinte argumento: "O art. 34; 
n. 21, da ConstituiçãQ diz que compete' privativamente ao co·ngresso ·Na.cionar 
"Declarar em estado- de· sitio um ou =~s ·pontos do territorio nacional, na:. 
IBmergencia de aggressão por forças e:ictrang.eiras ou de éommoção in:ter'na, e 
approvar du suspender o sitiQ que houver· s'ldo declarado ·pelo :Poder Executivo, 
ou ·seus agentes resporuiavei!), n:a, ausencia do Congresso"' .. 

!Se ao Congresso Naciortal concede a Constituição a faculdade de sus-
,pender o sitio decretado pelo Poder Executivo, está evidente que este tem 
a faculdade de decreta r o mesmo sitio até á intercurrencia da aessão parla-
mentar . (.Apoiados.) 

De oub·o modo não. se .cpmprehenderia em sua. ·expressão, puramente Ut· 
teral, essa .pai-te do. art .. 34 .. 

( • ) Não foi revisto pelo o.radar . 



,. :0' SR; · MAURICIO- DH LACERDA~ - O Poder Executivo decreta ' o 'estado ·.{19 
Sitio na, ausencia do Congresso. -Reunido o Congresso, este suspende ·o sitio' 
assim decretado . Não é, porém, a hypothese que 'se aventa no momento: q 
Pod~r Executivo decretou o ·estado de sitio na ausencia do Congresso, não- sÓ' 
pela "int-ercurrencia . do tempo <la. sessão parla mentar;· como até p ela intercUr'~ 
re'Ilcia do ·exercicio do outro presidente . 

o SR. Mm.w FRANCO: - Estou analysandq por partes a opinião do no-
b~ l)eputado por S. Paulo. 

11 'i 
O · SR. :MAuRrcro DE LACERDA: - E' !ll=echalismo de nova especie ess~ 

.acto do Governo, 
O SR. MELLO FRANCO: - Affirmou em primeiro lugar aquel!e Deputado 

<:tUe ao Poder Executivo não era dado decretar o. estado de 'sitio, de rr~odo 
q ue essa suspen~ão das garantias constitucionaes viesse coincidir co~ '. a 
proxima reunião do Congresso Nacional. Se_ ao C,o.1:1gre~so outorgíL a , Co~sti; 
iuição a faculdade de s uspender o sitio, est á · cla ro, é porqu~ a dmltte: que 
na .sµa reunião elle encontre o estado de sitio decreta do ... 

O . SR, MAURICIO DEI LACERDA: -v. Ex. póde dizer-me qual 'toi o seu 
voto, quando o Marechal prorogO'q o sitio além da sessão parlamentar? 

O .SR. M;EILLo FRANCO:_ - V. E~. me perntltta q\le conc!Ú.a o que dizi~ ~ 
.;;i,preciando o voto do nobre Deputado paulista; depois, com muito prazer, 
terei . a honra de responder ao a parte de V. Ex. 

Se o Poder Executivo póde d~etar o estado de sitio, de modo que ~ 
·suspensão das arantias constitucionaes coincida com_ a sessão leislativa e,. 
mais ainda, que ultrapasse o período presidencial do Presidente que a de~ 

'Cretou .e ,venha attingir parte do peri·odo presidencia l seguinte, é ,i. segunda: 
t hese posta pelo nobre D eputado. 

o SR. MAURICIO DE LACERDA: - E a mail'! -importante, por.que se asa.irri. 
!fosse o Sr. Presidente da Republica poderia decretar o sitio por oito, dez. 
quinz.e. annos. 

O SR. MELLO FnANco : - O a rgumento de S. Ex., pelo que ouvi de sua. 
.declaração ·de voto em que condensdu suas idéas - e já disse que não as:-
sisti ao co1uiço da exposição que S. Ex. acaba de fazer ..• 

O SR. MAurucro DE :ftACl!IRDA: -Essa, aliás, ê uma questão de fórma. A 
.questão de. fundo é que o sitio não é necessario, principalmente porque não 
tem objectivo nenhum . 

Não foi necessario, não está sendo, nem será necessario . 
·O Sa. MELLO FRANCO: - V . Ex. me perdõe. Estou adompa11Jhando () 

voto do Sr. Prudente de Moraes. 
o SR. MAURICl'O· DE LACERDA:. - v. E x. ê o Relator 'ª eu não CJ:Uereria 

1a,lla,r depois •. 
O SR . MELLO FRANCO: - Terei a honra de discutir com o nobre Depu-; 

tado. 
E' licito ou n ão ao Poder Executivo suspender as garantias constitu~ 

1(!ionaes - dizia eu - , de modo a coincidir est a suspensão de garantias corrt 



:). prq:içima. i;easão legisla:tiva do CoRgresso .e aindà ·Ultrapassar· o petiod0> 
g.overnam0pta.l do Preiiiqente .que a decr~o.u? 

O ar.~mento ,do. nobre D eputado pa alista ê que;- sendo .· d. resP.o'.llsa:bilk: 
dade elo Preside~te da. Republic:;1, pe~oa:\, na fó.rma da. Constitu.içã.o,: nf1Q' 
.pecleria o :Presidente ~a Republica que viesse a ter urna parte. do ,.seu ·qu11r 
triennio sob o estado de sitio decretado . pelo . f.leU ant0cess0r, .Rão . pqd~rla 

· este Presidente ser responsavel p elo& actos pra ticados pelo.mesmo.ante,cessor. 
dra, Sr. :Preside~lé; 'err~· prli:nelro I~~ar, · ã · pr~prfà lêi dé respons~bili

dade, n. 27, de 7 de Janeiro de 1892, declarou ºque o Fresidente' da· :lte~J-· 
bliea só pôde ser resp/insavel pelo~ ~rime~ :~mmuns e ·pelos crimes func-
cionaes, <lentro do seu periodo •presi,dencial . Isto ê, cessado· o Í>~rlodo. i:Jf.e-' 
Mc'fel'i:~lal ' ou díss'ada.EÍ as fun.éções de .Pt'eSi<Iente da R épüblicà pe1a têrrriina-
Çã:a <ld mand'ato, ou: pefa r ên°tincia , elle nã.o pódê . mais,' desta data em aid:h.:. 
ik, tllr r~·spônsav.el por crimes con'lirrluns ou funcciónaes\ que: tenhÀ. ' ~r~it1-· 
éado no exercfcio do' s·eu . cargo. 

1 UM Sli. DEPUTADO: - 'E a. doutrina .consa:grada. 
o SR. MEt.LO FRÁNco : - Alêin dé se.r a doutrina ê da nas·sa lei' ex~res'

~ã· a rf . 26, q-·e10, da lei de 27 de JarteÍro de 1892, ·du{) define os . dtimes. 
dQ Presidente 'da Republica e estab'eiec~ o processo de r~spl5n~biiiciad~. '" 

Po; consequencla, o Sr. Conselheiro Rodrigues· Alves, successór .. dt/ Sr. 
PrtÍ'sidente WenceslÍió Braz, n1io podia, eni hypothese · àlgüma, de accôÍ'ifo. 
com as nossas ·leis, responder pêlbs drimes comrr.uns ou ·funcciona.es '··a:cà's'Q. 
prafü:ladós peló seu predeces;sor; · 
: > ' 'Respondendo agora a-0 t1onrado Depi:ztado· flumin·e1úie que me apartecru,. 
direi ·que essa m esma le'i de' r esponsabUi&aãe, de 27 de .Járieiro · de· 18921• uá 
á: ijüaaquer "cidaJ(lão, ·a' qU:aluer pessoa dd pove, o ·direito de denunciav 
perante a Camara dos Srs. Deputados o :Pr·esideate da Republica pór crime. 
:füileéidna.l· ··ou orime commu)Xll. Alêm 'disto, 'esta propFiru lei · d ê resfi:o1'i'.sabi-
Hi>1ii:de· ·ord'en'a qüe · às Cqmnilssêles" permanentes- da Camara,' exàmimmdi> 
qualque r assumpto que, "ratione materire", vá ao respectivo ·estudo:,: fGr'.• 
nt.ule· a ileimncia contra e: FresídeJtte da Republica se. por. acaso n~ a ml-
}yse ·<lestes p apeis em i;!Uestêí.o· ·veri;Cícar.,, qu0 o Chefe ,de .Estado. il'correti ·.~m. 

algüma responsa.oilid~'de ·por e.rime, oommum .. ou funccional .. 
illlssã. mesma lej. determit:ia que o Senado Feãera l, ·Pelas suas . comnj$sões. 

pernn~entes; no estli!d0 <le l[lUalquer ma.ter.ia, chegando fL · igual .0011clusão, 
deve tambem m a nda r pela sua Mesa, p ela Mesa do . $ en a.ao,: a denu,i\çia í~ 

Oamara dos Deputados p ara que ellai ,proceda nos termos <Jo artl ·, 5~. d!L lei 
de ·f.esponsa,bi>lidade, isto é, lnsta,ur.e· i;mme(liata m ente . (') proc~sso ., criminal 
contra o Presidente da Republica . 

' · PÓ'fa, ·se uma ler coinó esta, que conce'de ã. qúalqlier· 'c idadão do po'vo e 
dá t al competencia ás Corqnissões p ermanentes da Camara e· dó Senàdo; 
que tissim abrio todas a:s· 1Jo1'tas. á i'>ossivel · 1'espo'nsabilida de do Presrdente· 
da Republica ; se uma lei como esta não é sufficiente para manter o ÇI~efe 

a'o .. Estado ' ileni:r-o do' 'respéitp c1ue Ihe é imposto J:ielas funeçõês de seu · car-
go, ·per ·:Presci-ip·Ção da Constituição ·Federal, · n este caso, Sr. Presiclentê;. 



toóas .âll: gar,antias are11idas tiel0 espirito humano .sei;iam ab:;;olutamente ~is

pensaveis, inexequiveis, inefficazes, vã.g . n'o regi,men . preside;ncia;l · que tém.os. 
Q s~. M.l.URICIO DE L.AC!iliIDA: - Mas se, o Congresso que item da apurar ' 

eSllila reaponsabilidade ê o primeioro a bater ·palmas . ~ megaUdades de que_ é 
.res:iaensavel, o P~sid~nte. dfl.· ~epublica, qualquer . cidadão não ~'~m mais 
denunciar, porque per;de o Ileu tempo. 

O Sn. MEILW FM·NdO: - Oor:itestd que ç Sr : PreSidente d.a' Republica ' 
ten<há. comri.ie1;tido o · mais leve d.es1i'se. ·' 

1 
()\ s·a. MA:úRlffiO DEl :Lt.:l!lElRDA: ,_ Uma exorbitancia este decre~o. Basta 

dizer ~ue o estadC!i de sitio só ·pód~ ser decretado pelo lroesiden•te dll/ Hepu-
·b'lica na; ausenéta: do• Cohgressa. Este· não s!i> deeretow .para. o tempo em 
que o Congresso estaria; presente, co'm e!> .p!tra a lém da seu· mandailie, 

O Sn. ~ElLhlil FRAN(J{): - , Já ponderei que,, se a Cop:;i.tituição outorga. ao 
Go:ng~esso a f_acu~dade de suspe~der . ~ sitio, ~~t.~ ev:idente ' que aà.~itte po.ssa 
o e stado de sitio alcançar o período das sessões_.. 

O Sn. MMJRICIO DEl· LACEHD>,: - Aberto o . Congresso1 o Presi,C!.ente não 
}Jôde dec.retar sitio d e especie a lguma. . . 

, .. Q SR. :MEI;J,.O FR.ANQO: . -:- Estou invo.c~ndo a ~s:Po,sição .litteralmente. 
o SR. MAuJ,Ucro DEl LACEJJIDA: · - . EsÚ invocando, perq.õe, oom haàilidade 

soph.i$iica. . . . . . . 
. ·· O SR. M~LO FRANCO: - Se V . Ex. puder;· terá a bondad~ ·de tiÍ"ar ' outra. 
con~lusãÓ do text~. · ' ' ' · 1 

' • ' 1 

O SR. MAURICIO DEJ LAOEJ!IDA: - A conclusão unica é esta: na ause'nda 
d~ : · Corig1•esso, 0

1 Présid-;;nte decretft. o 'sido; · reilliido o Congresso, :·s~pen
dec'O. o Presidente <lá Republíca dec1,etou d siÜo a té pat'a o perÍõdo das '·séssõe!k 
e. 6 ccin~réss~ : vâ.(~pprovar ·este ac'to : v. Éx. alz que exist~ ~ ler dé 1 r es-
:11onsabilidade; mas quem >V<J;i r equerer a responsabilida de " ·<lo ' :Pf·e~id'ente ·ela 
- -:.. • • ' • 1 p ( ' • • ' • • • • .... • 1 • 1 ,·+ 
Republica, se o •proprid Congresso; ' ·q.tie a férh de apura r, está dispo to a 

( 1. ' ,, ~ ' ' .' ' J • • • •,. 
a.pprovar um acto como este? , 

0 . SR. MELLO .FRANCO: - Sou O P\'imeirn a r econhe'cer ~ 1 de'êlàref lg\i-
m~riÍ:e ':(Jerante . ;_ CÓrr~mf~~ão de1 c'onstit~ição . e, J hstjça qhé: <ik; itccôi·do 1 com1. o ~i:>irito do no~so · regÍ~nen ~ par~ce 'até qÜe ~~m á 'iettra d~ · co'n~tituloã~: 
não sel'ia necessario o Congr esso Nacional a,pp'rov~r · 1 , eil:in»essà~e~te ' 01> 

âct os · do .Póder Exécu.tiivo i'>raitieaãos düramte o ·esta.;to ·de sitfü. ' '-':· 1 

··N a projeeto, :p0réni, ·qu.e tive a ' ho1fra ·a.e ap·riesentar · fu C'ómúiissãd, pí·o, 
por11:lra qu~ · d Congresso ·a1Jprove · Elssés · actos, mas só ti faço em: ·r esPéito. á 
tr'à:diç5id ' porque, deSde ' o··pi·irneiró ' éstado he. s itid, 1decretaclo iielo .. Mar'~e.h,3.l· 
'.FloNan'd, até · o ultlmÓ do Gove1'no ·]i)p;ssàd'o, · o ~engi•esso sempre 1).p·pro<vou, 
êfü a;preciou os ·actos · praticadds ·na vig:eiiciá do estad'o éle sitio. 

O ·sn. MkURICIO DEl LAOEIIDA: ,_ ·Na v'lgencia do reg!men · presidé~cia} 
a pprevará sempre . 

Q S.R ., ME:lliLO· FlRA;t>ICO·: ~ Penso •E?U que. de11de que a ilei permite, em cada 
~so. concre~o, .que a Ca~r:;i,, ·O, Senadçi, quailquer ei-çladão .denuncie. perante 
O-·~ngre;:;so ·Nacional o- Presidente .. d;t Repu,blica pelos ~rimes .i:oa~mm~s o,u 
de vesponsabilidade, não ha necessidade .de ,apprqva r · ·O, Congresso, o;l+nres-
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'sarnente, estes actbs, 1Jorque se presume que, se ·a denuncia não . apparecti, 
'é que· não houve · qualuer violencia· da ··1ei. 

o SR. M;.i.u'ru610 DE LACERDA: - Como vai o cidadão, sem· garantül. al-
·guma, dénunciar o Presidente da Republica? 

O · SR'. MELLO FRANCO: -'-Já tivemos exemplo:· o ·sr. Dr. -Cóe1ho Lisboa-, 
que j á não era Senador, apresentou: denuncia. 

o SR. MAURiCIO DE LACERDA: .- •Mas não havia: o estado de sitio . . 
O SR. MELLO FRANCO: - E sse ê um direito que o estado de sitio .não 

suspende , porque aquella m edida excepcional apenas suspende as garantias 
constituclonaes e nós . termos da Constituição; este ê o cllreito -de represet.t-
tação, conf·erido a qualquer cidadão, perante o poder <!ompetente, contra as 
violencias e exorbitancias da autoridade, 

o SR . ' MAURICIO DE LACERDA: - E o 'cidadão que o exerc·er póde amanhã 
ser detido sob à a llegação de qu:e apresentou a · denuncia ap·enn;s para pro" 
vocar agitação de opinião-. 

O SR. MELLO FRANCO: - Sr. Presidente, nestas considerações julgo 
haver demonstrado ·que, "data venia" - não procedem as razões ;<IU'e li 
na declaração de voto do nobre Deputado paulista, cujo talento s ou o pri-
meiro a procla m.ar ·e - adnúrar. 

Creio estar na consciencia da Carreara dos Srs. Deputados o · modo por 
que se tem portado o Sr., Presidente da Republica quanto ao · estado de 
sitio. 

• 1 • 

Dizer que este não sej31 ne(\essario no momento - e eu prop'rio, como 
o nobre Deputado sabe, nãp uv:e a iniciativa da medida ... 

o SR. MAURICIO DE . LACl!lRDA: - E' verdade, a iniciativa foi do Sr., Al-
varo de Carvalho. 
. . o. SR: Ml!ILLO FRANCO: .- Não ·sei se foi do $r • . Alvaro de Carvalho; 
sei que, tendo a honra de fie r Relator da ·commissão de Constituição e Jus-
tiça, não o propuz , 

O SR". MAUR1cro DE LACJ.mDA: - As Comnússões reunidas em· urrJ dia re-
cusaram a medida por dez votos contra tres e no dia seguinte approvaram 
por dez votos · contra tres. 

() SR. MELLO .FRANCO: - Penso, entretanto, Sr. Presidente, que nq 
estado anormal, não pela riossa situação interna, mas pela situação ·mun-
dial que atravessa mos, não se pôde dizer que seja medida condemnada. o 
,estado de -sitio; atê porque, Sr. Presidente, os tribunaes judiciaes de nosso 
paiz têm declarado que mµitas das disposições das leis complementares da 
nossa defesa, votadas .pelo Congresso, não podiam ter a devida e efficaz 
execução serr.• que fossem á sombr;:i. da suspensão d as garantias . constitu-
Cionaes. 

Por esta simples consiqeração, para a qual invoco a esclarecida e· pa-
triotica attenção da Casa, buso esperar que unanimemente seja approvad() 
o parecer da Commissão de Legislação e · Justiça . (Muito bem; mwito bmn i 
O oracior é muito cumv'l"i'n~enta.do. 



O ISr. ·Mauricio de Tuwerda:· ·- (•) Sr. Presidente, em primeiro lúgal', 
não quero · discutir a questão :llormalisiica que se levanta eritre ·o · honradc> 
·Relator e o• Deputado paulista preopinante em .sentido contrario ao seu. 

Sem. me referir ao ·ponto fundamental que este sitio traz ao nosso exame 
-e .sobre o qual reclama a .nossa. attenção, ·ponderarei que o nobre Relator 
terminou o seu discurso affirmando que ninguem. poderia .. contestar .Íi,. ne7 
cessidade do estado de sitio entre nós, mesmo porque· os tribunaes. o pedem 

•-como supplemento .essencial á aipplicação .das leis marciaes., 
- ' Contesto. ·esta affimnativa. 

Em . primeiro lugar,. o estado de ·Sitio por µ6s decretrudo o foi em vir-
_tude. de nos encontrarmos en;_• estado de. guerra e,. ao ser vota<lo, mostrei 
que não era senão o estado Çle gu~rr.a, .limitado ás providencias que a 
.ConSltituição prescr.evia, isto é, á prisão dos culpados em lugar não ~esti

nado ~ criminosos commun.s e a deportação; ao passo que.. o esta.do · dr 
guerra dava ao Chefe do Executivo quer .esses pode;res, quer outros que 
J>elo sitio não lhe . caberiam. 

Invoquei como exemplo ·de uma alteração da ordem publica. dentro. d? 
,Paiz durante a guerra por este declarada. O siU.o circumscreveria o Exe~ 
. oU:Úvo ás providencias elementares que' a Constituição dete~lnou em re-. ~ , ., 
Jaçã;o ao assumpto, as quaes jâ enunciei. A propria censura, que . se pensa 
~aber dentro do sitio, eu a contesto ahi com a latitude :«;IUe s~ .applica e 
iexerce; <> estado d,e guerra, entretanto, não s6 crearia a censura · para a 
i.mprensa diaria, par:a os Telegraphos e Correios, con!o arma. o Governó 
~e outras medidas. . . 

Por isso combati o estado de sitio, julgando def11asia desnecessaria, uma. 
vez que o Executiyo se achava armado sufficientemente de poderes pelo 
J)roprio estado de guerra . . E tanto assim era que, antes de decreta.dó o 
.sitio, o Poder .. xecutivo, logo . depois da declaração da guerra, exercia a 
censura, não só sobre . a correspondencia, comQ sobre a imprensa. 

E' até sabido ,que mesmo depois de decretado este sitio, as meQ.ldas 
. .ex()rbit..'l.ndo da prisão e da deportação dos que offendam QU ·ameacem a 
segurança interna da Republica, só podem ser justiflca.dlj.S, não em. vlrtud~ 
odo IIDtio, mas do propr!o estadQ de g.uen·a; e a prova é que para o Governo 
1ançar mão de qualquer medida rr:ais violenta dontra a liberdade individual, 
logo procura justificativa nesse estado de guerra •. 

O acto de declarar a guerra é por si de multo maior alcance que o de 
·decretar o sitio; impo~ em adopção de providencias mais latas do que 
·aquellas de que o .siU.o arma o Poder Executivo e isso não só em face da 
-defesa externa da Republica, 'como da sua segurança interna. 

A lei ·de guerra é uma 'lei mixta; aliás, todos os actos praticados entre 
a sociedade dos Estados são mixtos - internacionaes e constltucionae~. 

Quando o Poder Legislativo de u'ma nação approva tratado ou con-
venção com outra, é porque esses actos, além de serem leis na llllciedad~ 

(*) Não foi revisto pelo orador. 



-dos Esiados; precizam ser c~nformados pela leg:i.slacão nacional. Por isso 
.que as leis , internacionaies dispõem desse caraQter mixt<>; o estado de guerra 
de<Jretado. abrangia mais q,ue o estado <ie sitio, lllêrrumente constitucional t 

mitre nõs limitado aos termos da Constituição, já por mim citadl>!i. 
O nobre ·Deputado dechu·a que nim.gU:em contesta n·este ·mome11to a neces-

sidade do estado de sitio •. 
Todos a contestam~ . 
Contesta-a ·a ·Pt 'opria ·pratica. Diga-me . S. Ex. si depois <ia declaraçãt> 

<ie guerra algum instante houve em · que o Executivo, por esse · sinÍples es-
tado ãe guerra, não· se 'encontràsse perfeitamente armado de todas· as facul-
dades para manter · a ordem· e garantir a segutanca· externa da Republtcii:. 

'E' por virtude do ·estado de guerra que elle pôde desde logo entrar a es-
tudar prójectCIS, qiie " <i nobre Dcptttado definiu, como leis 'maréiaes, rela tivo$ 
â HtAftação' de direitos e liberdádes'; ' é ainda'. pelo estado de· guerra que!' ellto 
}Jóde :p'rorn'ulgar leis, formular regulamerttos ou instrúccões. aos seus ag'en-
tes, para o fim de assegurar as providencias rtecessarias á manutenÇão da 
ti'.it..<t · e ã victoria. 

b 'estâdo' de sifio, . \>r'ovidencia purame.nte 'interna, nada tendo com a. 
qu'es'ffiü Yrit~rnacionai, só pocie ·' te~ certa ~<iuiva1encia ªº estado ãl.'l guerra 
quaii.U~'. o· Póder :kxeci'.itivo s~ encontra em · uma êspecie ' de estado de g·tierra 
'interna, 'de ':c0milloÇão íntestina, sem díspor da amplitude de accã.o que a 
~it~-á.ç'[o de guerra internaciona l Ih~ daria e. então •preciza de Íeis c~rres·-
• •• 1 ~ • l l • " 1 1 ~ 
pondentes a esse estado d!( guerra interna para poder garantir a ordem .. 
Por isto se diz que: "L'étfLt de siége c'est l'état de gu~r·re". E' que ,. nfu,, 
ie:Ódct os podera pubÍicos ~lJ.egado á declaração de guerra, porque não existe 
na '7socieétade elos Estados uma circUrrlstancia que leve o paíz a essa ·i'ntce'-
'í)cío.Iiallsshria situação juriC,lica, enco.ntram:-se, entretanto, etn posição ectUi-
·talente · ãqueÜa qm! lhes crearia a ag·gressão , externa e ante a grave p ·e~:. 
turbação interna · ~ão . oJ)riga\ios a recorrer. á medida em quesuío·. 

" Quando, 'porém', existe a luta externa, para execução ou pra:uCa.Ção da 
ii_u~i t,em .. n.~C:~ssidade de providenciias excepcionalissimas, e:ntão elles nií.O. 
predzaní do "estado de sitio;· que é incompleto em fa ce do estado de guerra, 
:niai;j ' re~essitam 'do:. recoúheciment~ deste ul ~imo esúi~o, o que ' é feito .pela 
sua decr etação ou declar·ação, em virtude do que entram a ex,e1,cer as .facul.-
.dades relativas a semelhante 'est::i.d

0

0 '. 

. . '~~t1~~ nós, · poré~, quizeinos · c~ear l:nn paralleiismo : verificado o estado de 
~uer_ra,, o· Exe.cutivo pó de . n)pbiliza.r, enviar tr~pas,' faz,er a guerra; ·por "rarça 
desse mesmo estado elle se encontra ainda em situação jurídica interÍ1a toda 

• 1 • ' • 

Hmitada justament~ a liberdade de cada um em favor da defesa de especial, 
tod~M .. :· 

:,Pois pem, nós entenç!e\nos que essa medida principalissima, que . a$s~n 
,armq.. ·o. Poder E:xec;utivo, i;iouco valja; que decretar a guerra era ape1;~-i,s -Oar 
~ faculd~de de m anda r soldados se b~terem no front, de . a daptar oprovideU:-
cias militares, qua ndo a g'llerra decretada. pelo Poder Legjslativo é mais do 
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.que e91 nenhum. 011tro sentido ·um estado juridiico, que importa· neeessarta -
·=ente mi mod:lficaçã.o ·de todas as outras ordens <ile relações jt1ridicas inter-
, 313.2 lio 13aiz. 

O Sn. MELJ,o FRANco: - ·v. Ex. ,estã justificando o estado, <ile sitio.' ' 
O Sn, MAURieIG· •DE LACEIWA: - Não, estGu à.izendo q u e 'é desRecessairio. 
UM ·Sn. DEPUTADO: - Por1111e é men0i:;. 
O 'SR. MAURICIO DE LACERDA: - No -.estado 'de .<g;uerra se com]!lrehende.rn ln'ã.o 

'-só ' as previdencias proprfarn.ente · dita's milltarés, de guerra, . c01no toda a or-
·de·tn juridiea que deeorre da sua decla ração e na qurul se fücluem, com o 
exercicio legitimo, todos os podei·es conferidos ao ExecuitiV'o pa:ra a •praiti-
-cação da guerra:. 

Não se compr.ehen<ileria 1'1/lla ãeclara0fw ae g:µerrfl. nue dei~a~sl'l ..Cie .l!ligni-
, :f:1e.ar a im~e.diatlilo ·e ·!l<mseq·uente -investidura fle poderes ·.~x.cepci-0qa!*I ao 
Executiv;o, 1p.eis qu.e sem i5so se torna.ria .fa lho o resuJ,ta:do, lia ,P.rs:>vic;ie,neia 

,'(].~ereta.da., 

Assim,, ,dizia eu •. .que ,aó Executi:vo seria dado 1).e.lo es;tadp de .. g·uen1a µsar 
. d .e todas as medidas do estado de sitio e de .olltras m.ais Q)IJe . es~e nã0: •c&.m-
J>Orta. , t • 

O ' nobre Deputado · ,declara .que esto.1:1 justifican(lo ,o ,sitio., muaindo o · que 
.affirmo é que pela decretação ·da ? .uerra, o Poder · Executivo está sufficieRto-
.. merite. :arµiada .d~ me!Udas excepcionaes ~ara enfrentar o momento tam-
bem .exÓepeional . . , 

Sr. Presidente, pela propria genese do actual .estado de s,Ltio, examLnando 
os ,debates a elle -relativ.os, V. Ex: verifüca rá que n0 Senado, ~uando ·se deu 
a votação, o Sr. Ruy Barbosa, cuja emenda foi :victoriosa, .a meaçou re.ttC 
.ral-a; si se désse á mesma uma interpretaçã!o que' a ia af~tar' da lettra e 

' ·' r • 1 1 ,1 ' , 1 , 

<do Ipspirito ,da ~onstitui,çãio, c;iue pão circumscrevesse o sitio a ·PO,nfori J~-
.tados do territori,o .nacional: e, na especie, a prisão em lo?ll!res . ~ã\> desti:q.ado~ ·<.t 
réos de .-crimes communs e ao degredo. Quer dizer, que . o , .Senado, fl ::i- .Ca.p:iara 
votaram o sitio nesse espirito, de accõrdo com a lettra constitucional. Qual-

• • I ' 1 e f 
-quer interpret~ção, portanto, contraria a: esse espirito co'm que à ·lei foi votada 
·-nas duas Casas do Congresso importária em immedia ta ordem de habeas-cor-
' pus, qÚe os tribunaes' 'sô poderiam dei:Xa r de conceder por exo~·~itancia ~u 
·porque cedesse~; não ã. existe~da do estado de sitio, mas ás injuncçõ~s do 
' seu ~atriotismo, em virtude do estado de guerra, no qua:l, em ultim~ ljlna-
'lyse, sempre se recàhÍ.ria para determiii~r a solhçã'.o . . 

Essa propria genese do projecto, digo e~. ' prov~ a;inda ·que elle foi a pe-
. !llas uma 11eduiidancia, medida ·aci ·terrorem, determinada pela •s imples 'fli.~ta
sia gdvernamental, a fim de .exevcer a acç'ão .eatalyptica s·ebre um povo qU:e 
:ainda1 nãia se tin•ha encontrado em es tado de guerra e que em estado de 
sHic> ·já !tinha mais• ou menos vi:vido p érmanentetnente. 

A , medida; ,repioo, constituia :redundancla, já . em face do estudo acerca 
--O.a BUai .origem, ·e agora devo ponderar"que, a lém de ·antipathica, e1~a inut!l e . 
.<'llspensabilissh:rut. · 11 
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Que era inutil, prova-o a propria iniciativa da providencia. 
·Depois de doolarada a · guerra, quando se discutia o sitio, e eu interpel-

lava, ao se votar o estado de guerra, si alli não vinha qualquer texto qu~, 
capciosamente, ·de modo sobrept!cio, .pudesse, dar o sitio ao Executivo, respon-
diam-me que este era desnecessario, que ninguem nelle pensava;. pouÇ)o tem-
po depois, na Commdssão de Justiça, e appello par.a o leal testemunho do 
honrado Relator, meu amigo Sr_ Mello Franco, naquella Commissão, reunida 
á .de. Diplomacia, a medida foi recusada por 10 votos contra tres, sabendo-se 
que nas• conferencias de Palacio, o Chefe do- Estado, com . a directa respons~.

bilidade do momento, não só lhe recusava apoio como até, ao lado do Mi.-
nistro do Exterior, declarava anti-republicana ·e impolit!ca. 

Então, é crível que, depois dessa declaração, fallando os res·ponsaveis ·11a 
·situação, quer quando interpellados quer espontaneamente, · e tendo declarado 
que ·a medida era dispensavel , 24 horas depois se tivesse a mesma tornado 
indispensavel, de t a l sorte que as Commissões votaram precizamente -em 
sentido inverso, manifesta:ndo"Se' 10 Deputados a favor e tres sómente contra, 
senao que não foi o Sr. Presidente da Republica quem· pediu o sitio e isto 
declarou nas Commissões ·o proprio Sr. Alvaro de Carvalho, mas foi elle con·-
signado na ·emenda '.A.rnolpho Azevedo, pleiteada: pelo · Zeaàer ·paulista; > alle~ 
gando que a medida se impunha -contra os -traidores da •Patrla:? ·. 

E' crjvel, per,gunto de novo, que os homens que tinham a !l'esponsabilidade 
da ordem interna, houvess~m, si o sitio .fosse necessario, recusado a medida, 
cedendo · apenas á pressão PJOlitica de uma bancada poderosa? 

Que os motivos dados +oara se obter a medida não eram plausíveis nem 
procedentes, vai-se verificar. · 

Decretado o sitio, que se pleiteou até de principio, sem limitação de 
tempo nem de espaÇo, porque, desde logo, o arrojo da proposiÇão Arnolpho 
'Azevedo foi de que a provip.encia se estabelecsse para o Brasil inteiro e sem 
'limitação de tempo. :. 

O · SR. FAUSTO FERRAZ: . ,- O territorio nacional não :foi declarado na sua 
totalidade zona de guerra, e a lei marcial sõ impera naquelles trechos .que 

.º , Governo declara zona de guerra. Assim, o estado de . sitio precizava abran-
ger os outros p·ontos do territorio nacional que não eram zona de guerra., 

O SR .. MAURICIO Dlil LACERDA: - Devo responder ao nobre Deputado .que 
S. Ex. se acha em equivoeo: zona .de guerra é para as operações de guerra. 

O SR. FAUST.o FERRAZ: - E'. onde a lei marcial impera. 

O SR. MAURICio DE LAOE,'RDA: - O estado de guerra. ê declarado para todo 
o territorio, porque todo o seu povo está interessado na guerra. 

. .. Quando se declara a g .. µerra, ha dous <campos que se abrem: ·um da go-
vernação propriamente · ditQ, da -administração, •e esse é o que affecta as · re-

1 ~ações juridic.as; o outrq, p1mpriamente da guerra, é o ·das operações militares. 
Estas se realizam ·em- um espaço · de terreno determinado. ~i se fazem 

.em nosso territorio, onde 511 encontra.Jn as forças em operações, ahi é a · zona 
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.de .guerra, ahi imperam as leis .da. guerra; si se· faz por. expedições ]ongjn-
quas ·em· outro3 territorios, no territorio napional. não exiete zon;i. de guerr11-.· 
Nem por isso, entretanto, o estado de guerra, declaraé1;o pelo paiz, deixa de 
dentro do territorio to,do vigorar como lei mixta, .de ordem internacional, · para 

·limitar nas relações · de estado a estado, na vida externa, no commercio, os 
. direitos e regular os deveres dos belligerantes e neutros, e de ordem c.onsti-
tuc.ional para restringir nas relaç,ões internas. os direitos e estabelecer os· 
deveres de cada um para com o estado belligerante, inclusive dos subditos re-
,eidenteE; de naçõee· neutr11s eu. belligerante.s. 

.... Quer dizer; o estado de guerra é internacional e ê constitucional; a,e 
ooperaçõe·s de guerra são apenas consequencias da. decretação ou do reconhe-
cimento do estado de guerra., 

Não se cogita, portanto, no caso,' de ' declarar· o territorlo nacional uma 
l'lona de guerra; este territorio permanece .sob o imperio dp estado de guerra; 
e como as leis de excepção, adoptadas e m ·virtude da guerra ·são· leis geraes, 

· ellas t.êm que vigorar para todo o territorio . . , 

Agora, o sitio, que não é estado de guerra, o sitio, que é medida súppie-
. t 'oria do estado de guerra, pa'.ra enfre;.tar u~a situa~ã.o que de álgum modo 
se assemelha ao estado de guerra, o sitio, pela Constituição, ·nos seus termos 
expressos, deve ser limitado no espaço e no tempo,' 

O SR. MElLLo FRANCO·: Perdôe ·v. Ex.: · como explica que a Constituição 
autorize o sitio no caso de aggressão estrangeira, a qual não é sinão a 
guerra? 

Logo, a Constituição admitte o e:;itaçlo de sitio ao ~esmo tempo que ,o 
estado de guerrii. Em nossa legislação s~ desconhece o instituto da lei mtu.-
cial; o nosso estado de sitio é diverso do estado de sitio ameriicano. 

o SR. MAURICIO DE LACERDA: - Sim., a Constituição não falia em lei mar" 
cial; falla em estado de sitio reiteradament.e, senipre limitando-o . 

. o .SR, MlllLLo l!~Nco: ~ E o . lJ,utoriza. em c:aso de aggressão extrangeira. 
·o· SR. MAumcro DE LACERDA:. :--- No ~so de jmminencia de . aggressão e~

trangeira. 
Essa medida de:ve ser entend!da como a Constituição a previu. 
·Decreta-se o sitio na imminencia de aggr~ssão extrangeira, como diz 11. 

Constituição, quando, d,eclarada a guerra, mas _mobil.izadas, por exemplo, as 
tropas de uma nação vizinha junto âs ·nossas fronteiras, o paiz, sem se en-
contrar ainda em estado de belligel"ancia,, pre.ciza .de medidas · excepcionacs 

· qué garantam a ordem e ·a defesa de. certos lj>Ontos do t,erritor10. 

Então, ahi decreta 1) estado de · ~itio, na imminencia da aggressão· extran-
geira, !JUando não quer passar desde logo ao estado de guerra, mas preclz~l 

de. adoptar determinadas providencias para a defensão -externa, comq ~n

ter:na da Republica. 
A .constituição· mostra ainda ahi que o estadci de sitio não ·pretere ·ao 

, estado de c15uerra: suppre o estado de guerra. · 
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Si, porém, a nac-.,ãó entra . em guerra, não se cog~ta tnais do -estado "!:l.e 

sitio, i>orque o estado de guerra permitte ao Executivo tod@s es podél'es c<>n-
feridos por aque1les .. 

· Si ci pacto fundamental admitte o estado de sitio nessa · inmÍl·nertcia; do 
aggressão, é precisamente ·para evitar que se recorra désde logó ao estadó do 
guerra, o qual, até a ulttlna hora, deverá ser · evitado, não só pela :nossa orien-
tação liberal, como pelo proprio espirit~ dessa constituição applausistá. da 
a rbitragem. 

E' esta a interpretação que se deve dar ao texfo da Constituição:·· 
V:oltlU'ldo aG assump:to, .di-11ei que o sitio não .tl:nha sido Hmitf!,rlo no tempo. 

n.em no es1paço, abrangia. t.o4o o Brasil e era .s,ine àie; foi !!- ~roenda .d0 :Si·., 
Frederillo Borges que o limitou até 31 de De~e111bro; este · o primeirq 1j.mj.te 
p,osto. no tempo ao ex.encieie .dll.s facul,dades excepcion~.. lirnd.t<; ,que, .aliás, 
come os factos estão demoJJ.strandP, ~ervie pa:ra ana:ncair á bô!!- fé de Co~es

~o a .medida at.é 31 ·<!le Dezemb.ro, ficando o Executivo com .a faculdade. de 
o prorogar, mais ou menos a .prest~.ç·ão, .cemo nos aquinhoara o Gov:erno · pas-
sa.do. 

O que, porém, o Qong:re~so Jlµ.o 'POdia ~uppõr, e a intel!ig~ncía que .,i;:e 
üeve d(fdu,zir na int.erpret:ac!i<o historka, çlos elementos da disç1,1ssão .dessa }e~. 

o demonstra, é que, tendo o legifll~tivo ~.imitado · a me.dida até 31 de Dezem-
bro para não a votar ind~f~nida, · o Executivo,.' r~ce.be:ndo-.a ne:>ses . ter~os, a 

.·prorogasse .não ·só pelo Pfrlo(lo das férias parla;ne1,1tar.es, como a~é a época 
que ultrapassava o mandjl-to legislativo daqueUa Camara, e, mais aind,a, .ul-
tra passa o quatriennio pJJesidencíal. 

·$i o Congresso não qµ~ria votar a medida · sine' die, de modo a ultrâpas-
sar ·o seu prop1·io m3:ndacio e até o mandado presidencial. · si eÜe a límitava 
a 31 de Dezembro, é que entendia que o sitio era necessario até 31 d~ De-
zembro, ·e que, si na sua ausencia o Presidente da RepubÚca julgàsse dev:er 
prorogal-o, · Ünha de faz'e1.·o até a' nova reunião d~ Legislativo, · ·para g~e· este 
deliberasse então novamente. Quet ·aizer: si o Congresse iião .prohÍbiu ex-
_pressamente uma prorogação indlifinida da providencia, pelo menos ene' ~ deu 

' • 1 • 

a té o momento em que o seu mandato expirava virtualmente, isto é, até 31 
d e Dezembro, ficando de modo iniplicito ao Poder Executiv~ a · faculdade de 
prórogal-o, de aiccõrdo cqm a Constituição, até a data ,9.a ·reunião. qa nova 
l egislatura, i:1ue, talvez ~scotdandb .da. antiga, p~deria-' revogar' o estado _ de 
s itio. · .. . 

O SR. MELLo FRA:Nco: - Ainda pÓde. faze!-~; ' ao Corig;esso .é dado em 
qualquer momento levantar o 'estado de · sitio. ... ' · · · 

o S,R. MAURICIO DE LACERDA: ' ~ .o Sr. !P·residente .. da ReptÍblica, apezar 
desse elemento hi-s.tor.ico, fIUe .rev:ela a qualquer obsetvaidor iserlto de segundo 
pensamimto i;> intuito clo Ce,ngresso, ·o Sr. PI'.eSiclente da Republica não 'se res-
tringindo a ·prorogar suc;cessivamente o sitio até maio; :ness·a ·época; na 'immi-

' nencj.a qa .re1'!nião leg,isliµtiva, ultrapassando o · decreto marechaliclo, contra 
tJ qual a opinião se ergl;leU nesta Casa, contra o ·qual a ·palavr,a. pdntiflcia. 
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em . ma.teria constitucional de Ruy Barbosa levantou os grandes principios 
Jiberaes da •nossa cultura .. . 

O SR. MEiLLO FRANCO: - Creio que V. Ex. não quererá comparar os dous 
periodos . .. 

.O SR. MAURICIO DEl LACERDA: - Não quero compar ar , porque o de agora 
é constitucionalmente peior, como demonstrarei. 

O actual Presidente da Republica não se limitou a como o m erechal pro-
rogar o sitio na vigencia da reunião do Congresso, até a expiraçi?.o de seu 
mandato: prorogou-o na vigencia da reunião de um Congresso que nã:o era 
o antigo, que tinha apoiado semelhante medida, o qu e não é uma attenuante 
para o seu modo de proceder, pois que se tratava de uma nova legislatura, ao 
juízo . da qual par ecia o Congresso antel"ior, ~om o limitar o sitio á data de 31 
de Dezembro, .ter feito appeÍ!o para urna revisão da medida por sua alta 
sabedoria. 

·o Sr. Presidente da RepubJi.ca, não se atterido a cerimonias, prorogou o 
s itio até além de seu manda to, qua.ndo o Ma rechal Hermes o tinha limi-
tado ao seu proprio mandato. E si o Governo marechalicio prorogara o sitio 
até a época ela sessão leg islativa, ainda podia allegar que aquella Camara, 
que lhe concedera a iprovidencia excepcional, sernlo ·a mesma que continuava 
a funccionar, e.ra de presumir lhe mantivesse o aicto; ao passo que agora se 
devia tratar d~ uma verdadeira revisão, pelo facto da nova legislatura , si-
tuação especial, que dá Iogar até a que, conforme o Regimento ela Camara, 
os pro;jectos v indos de legislatura anterior tenhàm o seu andamento inter -
rompido, reabrindo-se a discussão j á encerrada a respeito dos m esmos . 

O SR. MEILLO FRANCO: - O Congresso, em qua lquer momento, si enten-
der que as circumstancias variaram, póde revogar a medida; a revisão é pos-
siVel em qualqu er época. 

O SR. MAURICIO DE LACE1RDA: - Ainda existe, como aggravante para o 
actual Presidente da Republica, ter prorogado o sitio além ele seu m andato. 

Diz o nobre Deputado que o Congresso, a todo o tempo, pôde revogar 
o· estado de sitio, cuja decretação, sus tento, sendo materia de suspensão ' de 
garantias, não póde, pela orientaÇão constitucional e pelo espírito liberal, per-
tencer ao Executixo, mas cabe privativamente ao Congress o e só na au-
sencia dest e ao Governo, não se comprehendendo, porta nto, que o Poder 
Executivo, na imminencia da reunião ·da legislatura, decrete, por meio de so-
phismas, a prorogação do siti'o, assumpto que devia pertencer o exame a 
iniciativa do Parlamento, unico poder que, pela Constituição, é competente 
para tratar do mesmo assumpto . 

O SR. MELLO FRANCO: - Não apoiado; não é o que diz a nossa Consti· 
tuição . 

.,O SR. MAURICIO DE LACERDA: - Sinto real timidez quando recebo um .:.,... 
não apoiado - do nobre Deputado, em mate.ria de interpretação constitu-
cional, mas ·peço permissão para dizer que, desde que S. Ex. levantou nest?, 
Casa a doutrina de Lincoln, que para mim é suspeita neste ponto . .. 
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O SR. MELLO .l!RANco: - Si V. Ex. julga Lincoln suspeito á liberdade, 
então eu me considero muito honrado por ser objecto de igual suspeição. 

o SR. MAURICIO DE LACERDA; - Não julgo o meu distincto collega sus-
peito ás liberdades publicas. Recordo apenas que S . Ex. invocol.L a phrase <).e 
Lincoln, que é, na essencia a seguinte; Não ha como preservar a . Consti-
tuiÇão antes de preservar a Nação; o que quer dizer que, para S. Ex., a 
Constituição passou a um plano secundario. 

O SR. MElLLo FRANCO: - Citei a phrase de Lincoln, em que o grande pa-
triar.cha norte-americano assignaJa que a Constituição é feita para satva-

. guardar a Nação, de modo que a Constituição sem a Nação ê um instrumento 
lnutil. Por isto, não se pôde sobrepôr a Constituição á Nação. 

O Sn. MAURicro DE LACERDA: - Seria o mesmo que querer superpôr o indi-
viduo ao Codigo. Tambem a Constituição, codigo de direitos políticos, crysta-
'1iza os costumes, o espírito, a alma de um povo. Si, entretanto, se enten(le que 
as r&gras ahi contidas não mais representam as necessidades, as tendencias, 
as aspirações das raças, o procedimentc. leal é propôr a revisão dessas regras, 
na qui:illes pontos em que costumes novos, aspirações outras houver'em imposto a 
exigencia da modillicaç:áo. 

Emquanto, porém, se mantêm essas regrws como vep·resentativas da aima 
do espirita do pov.o, querer, mais ou menos sophisticamenoo, superpõr a Na-
ção a cada uma dellas, ê transformar esse cod:igo de garantias em s-im;ples 
lettra mortru, contra. a quat valerão os recursos ocoastonaes dos que· dispo -
nham do poder, aillegando, sempre que attentarem contra ell.e, que ê J)a.ra 
preservar a Nação . 

0 SR. MELLO FRANCO: - V. Ex. O diz pela necessi'd,a,de da discureâo, 
mas no seu ardor tem tido <impuJsos c.ontrarios, e, ain da ha diias, teve en~jo 
de me affirmar, a respeito d.e questões .prementes que desejava re.s,olver que" 
não· nos devian1os "·a.ter a. constitucionalismos de caoarácá, que não se dis-
cutem t,extos constitucionaes diante de uma. aggressã,o extnungeira". Peço 
a.o nobre Deputado que me desculpe ter trazido a publi-co essa sua declaração. 

O SR. MAu1ncro DE L ACRRDA: - , Jã a fiz da trilmna e não ha inoohe rencia 
dA minhai parte. 

V. Ex. conhece bem o que é a tacticai parlJame:ntar e s:aihe qua nto 
,~onvém a -cada um de nóE!, quando serefere ao ponto' de• vista de ou.trem, 
oollocar-se dentro do terr.enl:> dos princâpios deste outnem, para refuta l-·os. 

Se fosse eu quem sustentasse que a Constituição não po,cHa prevalecer 
sobre as ne.cess1rTu.des naciqnaes, estaria no meu ponto de vista, declarando 
como sempre declarei, que essa Constituiçãio, meramente theorica e outorgada. 
por theol"'icos, não oonform.aida por leg·isladores que lhe colhessem os principias 
n·o espirito popular, precisava ser r eform:a.da , e este momento mais que ne-
nhum outro o indica. 

Quan.do, porém, me collooo n.o ponto de vista dos nobres Deputados,. que 
sustentam a Oonstituição de Feveretro, e ·es-tranho que meu digno collega:, no 
momento em que as garantias desta Cons ti tuição d.evem ser invocada..~. as 
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decla ré ' ·somen os e as ponha. ele parte. n iLo e-~tou se~udlo incoherente: saio ® 
minha douti,ina,, pa:ra, dentro d!l. doutrina do propFi·o honr:ado Deputado, ffi()S,-

trar a contraddc;ão dos meus antagonistas . 
A rndm é licito propugnar pa,ra que se r econheça que a Constituiç1Lo de 

Fevereiro, em mui1Jos dos s·eus pontos, não attende ás inctinações, ao deserwolr 
vimento historico da. nossa nacionalida&e, mas os propri0os Deputados que a 
sn.stentam, que a defend,e,m, que declararrn que aquel1es c:t:ie a elaboraram 
muito bem observaram as necessidades do nosso evolver de ~ugora, que para 
elles era •O futuro, esses nã.o podem vir d:izer que ella deve ser posta de Jado . 

Assignalo, ·entiieta nto, que o m eu revisionismo não me inhibe de, deintro 
da propria Constituiç:ão, •E.>ntencler que e~la merece veboque oem imultos pon'toa, 
mas que outros escapam a novo exame e sã,o, para citar rulguns, os que ga-
rantem a ·· lfber<Tade contra o arbdtrio. 

Deus perdoar-m.e-hia ser r.evis·i·ondsta pa ra dilatn.r as garantias Jiberaes 
da Cons tituição da Republi.ca; mas o que m e não pecrdloaria.m os me.us concida-
dãos seria que eu propugnass·e por uma revisão que vies.-oe cerceair as li-
Lerd:adiei;; individuaes . 

O que não é adrn.issivel é qu e o nobre Deputa.do saia. do seu t erreno de 
sustentação constituC'ional para. pedlr limitaçõ·es á l iberdade; eu, que en-
tendo que ·a Constituiç;ão deve ser r evista, para a mplia r ainda mais as li-
berdades, mostrl) que S. Ex . está em a ntin01Tuia consi.g10 mesm.o, a.o passo 
que eu su stento que devem perma nec.er na Constituição revista determina -
das medidas, porque não devemos ser revis ionistas para; 1·evogar os preceitos 
l:iberaes e sim para r<'tocar a Constituição, no P'Onto em que en a parece :llal-
lecer ao,"3 seu s fin.9 e nã o bastar aos inesmos. 

Cr1eio, assim, ha ver respondido á Observação, qu e parecia veladamente, 
ter querido me ap.ontar como incoherente. e v;olto ao fio do m eu ·discurso . 

Dizia eu, que o estado de s itio decretado pelo Sr . Ma,rechat H ermes não 
ultrapassara o seu ma ndato quando o de agora , ultrapassa o m.a.ndato ,do 
à.ctual Preside nte; que tinha., é ver.da.de, 'entrado pela época de funccLonamen-
to do legislativo, m as que, além de não ser uma .Joeghslatura nova, não se 
verificava. a c.ircuans1la.ncia existente no caso actual, da legislatura a nterior 
t er como que limitado no t empo a duraç;ão da me:ruda , pa ra assiim a oHerep~r 
á revisão da Jeg:slatura a se inicia r , quando o n ob1·e Deputado pon&erou que 
o Cong!'esso poderia suspender o sitio a t odo o t empo e que a 1-ei de respon-
sabilidade ~ e foi o que no seu discurso occupou o rneJhor lug·ar da thie.s'e 
brilha ntemente ' àefendida por S . E x. -- deixa va qual.quer ciidadfio a• opportu-
ni-dade de da r denuncia contra o Presic1iente da Republica por ex-Orbitancia d·e 
poderes. 

Em primei1io lugar o Congresso Nacional, a que o •nobr e Deputftdo ire 

referio dizendo muito bem que não tinha n eC€ssidade de approvar os actos 
do estado de sitio, cumpr1ndo antes esperar s·e sobre ·O mesmo a pparecia qual-
quer denunai:a. para. en tão tomar conheciim~nto a.o ;;i.ssum.pto, -0 Congresso, 
~.ntes <JUoe tal denuncia lhe chegue, é, por força dos n Õssos costumes. se-
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gundo quer •S. Ex., ou da interpretação constitucional conf.orme .opinam 
-outros, ob!igado a entrar no >exame •dos actos, durante o estado de sitio pra-
ticado pelo Executivo; o que quer dizer que em lugar de ser 1l!ID. poder que 
·eventualmente tenha de tomar conhecimento do sitio ,a,ecretado pelo outro, 
-ê ·>.o poder unic o, não só competente para decnetJar o sitio, aomo tendo sido 
este. decretado em sua au1~enci<• pelo Governo ou executado por força de -de-
legação sua, o poder que tem de examinar as· me-elidais, embora não -pr<ovoca-
-ào por denuncia :de qualquer cLdadão, ou das Commissões, ou de ailguin -con-
gpes.sistaJ. 

· Poderá ainda suspender o sitio decretado por elle durante um certo 
.veriodo,- -0 que significa que, mesmo depois de delegaJda ao Po.der_ Executivo 
a !u-ncção excepcional de exeroer -o sitio, pôde o Oongresso, vendo qUJe ha ex-
orb'itancia, suspendel-a , o que {, absolutarn.ente di'v;erso de ter o Governo, na 

.a usencia do Congresso, cleclara,do :o sitio e pr.or:ogal-o, para que o Legislativo 
·depois o suspenda, o que é antinomico á r-egra estabel-ecida 1p-ela Constituição. 

O que a Constituição -estabelece é que -o Legislativo é o poder competen-
te para decretar o sitia, e, na sua ausencia o Executivo; que decretado o 
·sitio pelo proprio Legislativo, ainda este o pôde suspender, quando, tendo ·es-
tipulado um certo prazo, entende r na sua alta sabe;doria, antes de extincto o 
~eferido prazo, que deve privar o Executivo de continuar a dispõr de me-
didas excepcionaes . 

. Ora, -se depois de de9arado o sitio pelo Poder Legislativo, dentl'o deSltas 
nõrm·as, póde o CongreSE{j suspendel-o, como se comprehende que a Consti-
tuição, querendo dar á legislatura o direito que nã o dleu em nenhuma outra 
dei, qual o de suspender a sua execução, no lirrrite do tempo que lhe tinha 
a...«Signalado pudiesse a o mesmo tempo consagra r a regra pela qual -0 Presi-
dente da Republica, na ausencia do Congresso decretasse UJm sitio qµe se 
'fosse exainin..'1.r, como sitio mixtiforio, que entr-a pelo perio.do da pr-opria le-
gislatura e que e-sita não suspende porque o recebe !decretado, além d-0 seu 
mandato. 

' Concebe-se que a legislatura , tendo decretado o sitio digamos por seis 
mezes, -o &uspenda tres mezes depois por v-erificar que a med'ida não pôde 
ou nãio deve perdurar; o que se nfto concebe é que á iniciativa d'o Congresso, 
estando circmnscrLpto o esta1do dre sitio, só na sua a usencda, como recurso 
de salvação publica, cabe1tdo semelhante faculdad·e ao EX'ecutivo, possa a me-
di.da na a usencia dio Congresso, ser decretada-, abrangendo o período de func-
cionamento deste. para só •então suspendei-a, não como se ti.vesse sido de 
iniciativa .sua, mas como de 1iniciativa do Executiv-o, •em 1sua presença: e · !\. 
sua revelia . 

Comprehende-se bem a que incoherencias se chega. com interpretaçãe: 
que se pretende d:a-r ao texto constituci·onal . 

O PreS'i~dente da Republica decreta: o sitio a lém 1dos· períodos das fé-rias 
parlamentares; o Congrei;:.so e.<;tá r-eun1do; pela Constituição, o Congresso. 
mesmo dep:ois de decretar, ·elle proprio, o sitio, póde suspendel--o, retiral-o 
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das ·maos do Prosidente da Republica. Por esta interpretação, o Cong.z-esso, 
até sem ter {l!ecretado o sitio, recebe-o, •prorogado, das mãos do Presi<Q:ente Wi. 
Republica:. 

Bem se percebe a contradição que existe entre· os tevmos claros e ex-
pres..qos da nossa Constituição iiepublkana· e seroclhanile interpretação . 

Sr. Presidente, já deixei provado resumJidamente que o sitio era dispen-
sabilissimo -em vista do •estado de guerra, pelo qual o Gov•erno se devia orien · 
tar na praticação das medidas nec:essa.rias na hora •actual; que era inutil 
tratei de demonstrar ainda com argumentos de autor1dad'e, invocando o pro-
cedimento dos •poderes publicos que declaravam nãc s:er precisa semelhante 
pr-0videncia; e a pratica ainda o está conflr•mando. 

De facto perguntarei ao Sr. Presidente da · Republica: fõra das provi-
dencias de que pelo proprio esta;do de guerra dispunha - a censura, ai vi-
gilancia sobr<l os corre1os e telegraphos e sobre a -espionagem - onde en-
controu S. Ex. motivos para usar <lo .estado de sitio? Em nenhum ponto ci.iO 
territorio nacfonal S. E x . terá encontrado motivos para essa applicação. 

A Camara poderá ver -0 Executivo empregando medidas que o sitio não 
lhe dá, Umitando a liberdade de correspondencia, violando o seu sigHo, indo 
com a censura além daquii!lo que o sitio poderia permittir . · -

·Mais ainda: o sitio jám'ais p ermittiria a limitação d:a. liberdade do c0m-
mercio, da liberdade indiV'idual, da liberdaide de opinião. !L 

Salvo em alguns pontos do territorio nacional, não se tem feito eiü 
geral sentir a applicação do estado de sitio. 

Nos pro.prios rnstados chamados "germanizados" para os quaes a me-
dida era, reclamada, ferio-se pleito para a successão governamental, deram-
se varios casos políticos e partidarios, sem que a a ppJi.cação das providen-
cias do sitio alli se impuzesse em bem da ordem ·publica. e são E stados ~m 
que. os densos nucleos a llemães poderiam ameaçal-a. 

Nos logares :oi. que a medida se applica, como o Districto Federal, o Rio 
de Janeiro, e S. Paulo o estado de sitio se caracteriza por uma a nomalia sem 
par: o Executivo federal, que devia exercer as faculdades inherentes a est,e 
estado, como funcção de sua soberania, entendeu delegal-as a os governos 
locaes. 

E' assim que todos os poderes que o estado de sitio e o proprio estado 
de guerra mostrava m que só poderian1 caber á soberania em acção, com-
petem h.o.ie aos simples governos regionaes dos Estados !federados . 

. Ahi se encontra a unica justificação, a base unica para o estado de 
.sitio _actual: não se decre.tou o sitio que até agora não se applicou em ou-
tros pontos por que não ha fim para elle, senão em virtude daquillo que 
exporei daqui h a pouco e que deu em resultado ser a sua execução delegada 
aos governos estaduaes .. 

Se este estado de sitio é inherente ao estado de guerra , que exige me-
flidas excepcionaes para a defesa da Republica, uma vez que semelhante es-
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tado de guerra na pratica só se vai verificando qua nto áis relações juridicM, 
contesto que o sitio se impuzesse . 

Não ha tropas em operações, não h a um perigo externo a derimir no 
momento pelas nossas armas. Existe, dizem, um perigo interno a q u e a 
Republica estaria exposta se nã o se achasse armada do estado de sitio . Con-
fessemos então a fallencia de uma .n acionalidade que, em decretando a 
gu erra, não encontrou a . una nime adh esão do seu povo a essa medida. de 
saorificio de defesa extrema . 

. Como, .porém, isto é apenas um pre.texto, uma f a lsidade a r guida contra 
V> n.ossa nacionalida de, o estado de sitio, que se dizia n ecessario, para a 
propria segurança interna, não foi applicado em tal s entido a qu alquer dos 
pontos do te.rritorio. 

Qual a conclusão a tirar? 
Desde que, conforme quer o honrado Relator , era um consectario, um 

~orroJ.lario do esta do de guerra, e este não vai sendo exercido na sua pleni-
1 túde; desde que se destinava a organiza r, a assegurar a defesa interna da 

Repu?lica, como estado de guerra assegura a defesa externa, e aquella tem 
.sido assegurada sem suas excepcionaes m edidas, q ual a attitude do P oder 
Execu tivo, qu e havia sido arma.d.o desses meios, senão t er se dirigido ao 
Congresso e decla rado, lea l e republicanamente, que, no exercicio de su as . . 
funcções, não encontrava motivos nem pr.etexto, nem objectivo, para appli-
cação das providencias e fedir a su a suspensão immedia ta . 

Não assim, porém; n em só deixou de pedil-o, como prorogou o sitio 
além do m a nda to da Jegif,llatura, sabendo perfeitam ente que, no regímen 
presidencial, decretada· por elle a prorogação do s itio, o Congresso no mes-
mo regímen não desapoiaria. semelhante m edida , não desapprovaria tam-
bem a prorogação por ell l') decretada, e que quem lhe quizesse propor a 
responsabilidade, iria esbar rar de encontro a o legislativo, arriscando-se ain-
da ao que não se arriscou qu em deu ·a denuncia contra o Marechal Hermes 
em pleno regimen de garantias constitucionaes, arriscando-se a repressão 
policial que a llegaria , comq já disse, ser a denuncia uma iniciativa pertur-
badora da ordem, de mo(\o que cu mpria pr.ender in ccmtinenti o denunciante 
como promotor de uma disposição do Presidente da R epublica, pela priva-
ção do exercicio do cargo . 

Por .isto não se comprehende que a não ser do seio do proprio Con-
gresso .pa rtisS'e a denun cia a que o nobre Depu tado se refere. 

A.ffirmei que o estado de sitio não era medida auxiliar do estadô de 
·gu err a. 

Em primeiro Jogar o estado de guerra está sendo a penas uma situação 
juridica, dentro da qual vota mos leis opportunistas . para solver difficulda-
des ·emergentes menos do facto da luta em que nos en contramos , do que 
da Juta que abala o mundo inteiro; leis inherentes ao nosso estado de guer-
ra, a elle rela tivas, póde-se dizer qu e n enhumas temos votado, porque ne-
nhuma visa directamente a necessidade de fazer a g ue.rra, e sim que est a 
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seja 'feita. ou tal estado de g u erra decretado no papel, como bello euphe-
m1smo, em torno do q ua l gyra a rp.etorica nacional, levatando themas para 
intimidar os espíritos menos resolutos na defensão dos direitos eternos. 

Dir-se-ha que o estado de sitio !"e destinou a manter a ordem; mas a 
Oam.ara se recorde de que o estado de sitio, .pedido contra os trahidores da 
pattia, foi mais tarde praticado apenas, não em favor da defesa externa, 
nem da segurançl). ipterna da Republica, porque não se pr endeu qualquer 
cidadã.o a não ser de hontem para hoje, ninguem se deportou, como o es-
tado de sitio determina, e a censura ·que caiba .dentro das regras restricti-
vas das garantias const1tucionaes não tem sido exercida em torno de no-
ticias referentes á ordem ou ás questões miÍlitares . 

A cen sura tem sido exercida, depois das celebres· instrucções do Mi-
nistro do Interior, nesta cidade da maneira mais condemnavei pelas pro-
prias autoridades do Poder Executivo Federal, que não se Umitam a eli-
minar d.os jornaes as noticias referentes á nossa defesa, ao segredo das nos-
·sâs operações militar es, ás negociações füplomaticas com os alliados. A cen-
sura prat ica a mesma ignominiosa farça do quatriennio passado ; mas onde 
exorbitou de todo, é constitucionalmente reprovavel desde sua origem, por 
ser praticada, por delegação, pelos agent es de a utoridades estadu aes, que 
não a podiam exercer, é, em Estados nos quaes impede até seja noticiada 
a fuga de réos de crime de desfa lq ue em banco 'e que se. acolhem em 
casa dos proprios encarregados da censura, que cortam as locaes, quando 
o facto é denunciado, e vão até o ponto de apprehender o jorna l, qua ndo 
este declara estar privado de trazer a publico o mesmo . facto. 

A censura tem servido a hi :para obstar que se realizem propagandas 
políticas que, ·dentro dos ·Pl'Oprios paizes em gu erra, com o inimigo occupan-
do parte do territorio têm podido ser feitas com inteiro desassombro, sendo· 
de notar que no parlamento a llemão os socialistas negaraim os creditos de 
guerr'd. e no francez elles ameaçaram com a recusa dos mesmos creditas, 
se não tivessem os passaportes para irem a o congresso da Internacional 
na Suissa., o que é radicalmente contrario a o exercício da propria guerra . 

Outros episodios poderiai trazer, assignalan'do a orientação desta cen-
sura .Para evidenciar. que ·ella tem sido• o que o Sr. Deputa.do Gonçalves 
Maiia denunciou nesta Casa - arma eleitoral ao servlço da prepotencia 
poliUca regional . 

Onde, porém, o estado de sitio se revela typicamente, desde as suas 
origens a té os seus fins , é na apostrophe do Sr. Alvaro de Carvalho á 
Comm issão ., na hora. em que o propoz de que elle "era contra. os trahido-
res à patria" . . Durante mezes S. Ex. nunca veio definir quaes eram os 
trahidores á patria; e como agora veio á tribuna declarar trahidores á pa-
tria os operarios brasdlei.ros, o que s<e conclue é que sendo o estado de sitio 
proposto por S. Ex. contra os trahidores á patria e sendo trahidores á pa-
tria na opinião de S . Ex. os operarios brasileiros, o e::it~do de sitio é dirigido 
contra estes . 
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S». Presidente ha dias a policia desta cidade não tem outra preoccupa-
çã.9 que não seja a de applicar o estado de sitio contra os pobres que re-
clamam melhoria de salario . 

. O Sr. Presidente da Republica talvez tenha tido os mesmos principios 
e propositos que o honrado Deputado por S. Paulo; mas o que S. Ex. igno-
ra é que nenhum estado de sitio, medida de excepção alguma, nennhum 
poder discricionario conseguirá salvar urri poder publico que apodreça · na· 
indifferença, na antipathia geral. 

E' certo que S. Ex. se tem preservado de muita podridão neste qua-
triennio; mas além das culpas que lhe pesam sobre a cabeça ha de reca-
hir a de ter armado com a sua responsabilidade pessoal, o futuro Presi-
dente da Republica com os poderes do estado ·de sitio não deixando que 
S·. Ex. assumâsse, como lhe competia e era do seu dever, a responsabili-
dade da medida, afim de que o Congresso se pudesse •pronunciar, no caso 
de querer mudar de orientação relativamente ao novo governo. 

A medida adoptada pelo Sr . Presidente da Republica vai alcançar o 
periodo legislativo até o fim da presente sessão; encerrado o Congresso o 
Sr. Rodrigues Alves ·poderá .prorogal -a não só até maio do anno vindouro, 
como, em vista do precedente, até· Dezembro, ou até o fim do seu mandato, 
.ou se vingar a doutrina que se está defendendo neste recinto até .·o fim 
do mandato do seu successor, podendo a Republica viver, por força de de-
cretós des_sa natureza em i:ierpetuo regímen de suspensão de garantias: 

Basta essa perspectiva •para conter as inter\)Jretações constitucionaes 
que aqui se querem firmar. Se a Constituição é o regimen pe1'manente das 
liberdades e só autoriza o 13itio como medida de excepção - será possivel 
admittir que na pratica dessa medida um poder constituído a prorogue além 

, do periodo necessario em que ella tem de produzfr os seus effeitos, ip.sti-
tuindo perennemente a suppressão ou ao menos a limitação de taes liber-
dades? 

Pois bem, é a isto que a .Jogica do nobre preopinante conduz: assim 
como o Sr. Wenceslau Brraz pôde receber o sitio decretado pelo Con-
gresso até 31 de Dezembro e · prorogal-o, não só além do interregno parla-
mentar, .como até o fim da sessão da nova legislatura, até o -periodo do 
novo governo, o novo Presidente poderâ., a 31 de Dezembro, pro.rogar o 
sitio até tres de Maio, até 31 de Dezembro do anno seguinte como a té o 
ultimo dia do seu quatriennio, entrar pelos quatriennios seguintes e ir as-
sim em uma dizima periodica de estados de sitio, convertendo o ·paiz em uma 
verdadeira Russia american;;,. 

A isto arrasta a doutrina do honrado Deputado. 
Se é o criterio do Presidente que tudo resolve, naturalmente tudo ha 

de ser resolvido deste modo, porqu e a tendencia do Executivo é justamente 
a que acabei de assignalar: ampliar os seu s poderes; e até o problema do 
equilibrio entre os poderes governamentaes, o conflicto a pparente que pro-
duz a harmonia real entre elles provém desta te.ndencia: o Judiciaria quer 
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entra<- pelo dominio do Legisl~ttivo, este pelo do Executivo, o Executivo 
pelo de ambos, e é daqui que se origina, na Pratica, o equilibrio reciproco. 

Se, porém, estabelecermos uma harmonia ·em que existe apenas q mono-
cordio presidencial, o i-esultado será o que acabei de a;pontar. 

São meras phrases os appellos aos dous correctivos: a responsabilidade 
presidencial e a suspensão, pelo Congresso do etado de sitio, aliás, não de-
cretado por elle, mas pelo Presidente da Republica . 

Sabemos que, mes1no quando o Congresso se tem encontrado neste re-
gin_ren quasi em luta aberta com a presidencia da Republica, nunca esta 
deixou de ter o sitio a pprovado pelo Leg·islativo. 

Se o costume isto decretou porque não havemos de ao costume r eclmar 
Illateria ou base para inspirar as nossas resoluções? 

,E' crivei que, se no n1omento e.in que não havia guerra externa eTil que 
não se contava com essa tropa para reduzir as resistencias individuaes, o 
Congresso sempre approvou o estado de sitio, agora, em1 plena guerra, quan-
do . se appella .para o pa triotismo e para a salvação nacional, elle vá de-
clarar que não approva? Ahi, mais do que nunca, a:pprovará . Se o cos-
tume, antes, houvesse sido reprovar, naturalmente elle · o r evogaria agora, 
deante deste motivo excepcional ; mas, desde que o costume é a pprovar, 
agora, menos do que nunca, o Congresso fa ltará a elle . 

Dir-se-ha que o Poder Legislativo t em sua inteira liberdade. 
O Leg\islativo é um poder :p,o1itico; . no r egimen presidencial, temos 

visto, principalmente aqui no Brasil, que o systema pelo qual á força con-
gressional seria dado ter urna certa influencia na R epublica , é limitado enor-
memente pela dictadura ternporaria do Presidente ·da Republica. Nesse de-
testavel regimen te mos visto que o Congresso nunca, mas ein tempo algum, 
tem r·ompido com o Chefe de E stado, a ponto de poder votar o ernp eachment. 

Ora, se o Presidente da Republica é denunciado por um cidadão, ou na 
Camara é proclamada a sua r-esppnsabilidade, qual é o resultado que desde 
logo se observa em situação de simples anormalidade relativa, isto é , na 
situação do sitio'! 

Devido ao estado de commoção interna, se declara que as allegações po-
derão ·ser muito procedentes, m as, paea assegurar a ordem e. sobretudo pre-
servar a Nação, não convém afasta r do cargo o primeiro magistr<1;do, sendo 
preferivel concordar com um erro a praticar outro maior, qual o dessa· es-
.Pecie de ·deposição. Com mais razão, no reglmen de anormalidade absoluta, 
como é o da guerra, o denuncia 1:ite seria tido como estando em intelligencia 
com o inimigo tentando a deposição do Presidente da Republica, o corn-
mandante em che.fe das :forças de terra e mar. 

Estas são as razões, Sr. Presidente, que a observação pratica de todos 
os· nossos habitos e costumes está mostrando, desde logo, e provam como 
são baldos os recursos para rernedear a extensibilida de dessa detestavel me-
dida que o Sr. Presidente da R epublica, com ta nto gos9 e prazer nos quer 
impingir e que procura., mais ou .menos, ilnpor á Nação, por processos e 
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inodos que, como se acaba ac, ver, pelo menos quanto !10 alcance de minha 
muito l imitada intelligencia ne~sa analyse nfLo t em a oorrecção que o 
nobre Deputado como ultima es:i;ierança nos atira contra os seus possíveis 

maleficios. 

Resta, porta nto, o estado de sitio, como todos os outros, antipathico, dis -
pensavel sem objectivo e innocuo, porque o estado de guerra é sobre elle e 
além delle o grande estado que deve reger as nossas relações internas 
.e externas . 

Sua prorogativa, portanto, sua élccretação, pelo seu methodo, fins e 
objectivo é conclemnabilissima, sobretudo si se tiver em mira que elle só 
vai dar e z6 é destinado no futuro quadriennio ao exercício de poderes ' dis-
cricionarios contra direitos e contra uma .classe que estú reclamando de 
nós outros em logar de um regímen de excepç~o que lhe tolha ~L l'iberdade 
um regímen de ampla liberdade, para ao menos ter desafogo, ·em suas an-
gustias, em suas mi.serias e na reclamação 'livre rle medlclu.s que ao alto en-
tendimento dos poderes constituidos - Executivo e Legislativo· pare-
çam necessa.Tias á solução de se u caso. 

Era este o fundamento do meu voto contrario á medida que .combati, 
quando se insinuava combate agora qu e se repete ·e hei de c ombater s!'lm-
pre porque entendo que já chegou no· Brasil elo exercício <lesta providl')ncia 
que depois ele ter sido re~ressiva, isto é, consecutiva a profunda alteração 
na ordem publica, . de ter 9ido compressiva, isto é, contemporanea á pertur-
bação da ordem, como se yerificou no caso Hermes, acaba sendo preventiva 
o que é o g ra nde mal da de agora, isto é, o sitio não é declarado diantl') de 
um perigo insophismavel para a ordem. inter na e na imminencia. de de-
flagrar, senão por ·simples intenção declarado necessario o que quer CUzer 
que amanhã um: Presidente de Republica extremunhará no seu meio dia 
presidencial com u ma. mensagem bocejacla ao Congresso, declarando que 
a ordem está para ser per·~urbada, por elementos occa~ionaes e o Congresso 
tambem, ·em um bocejo, IJ.O qual esque.ça a sua dignidade e o seu dever 
para com o povo outorgará ao Poder Elxecutivo a medida que em Jogar 
de ser repressiva, correctiva, auxiliar, para manutenção da ordem pertur.-
bada é uma m edida que vai a :i;>retexto de manter a ordem, instaurar !les-
ordem na vida das relações constituc'ionaes entre poderes p ublicos e nossos 
concidadãos. 

E' para este caminho que vamos a passos agigantados . 
Que Deus haja de tolher aos poderes constituídos do paiz o desenfreio 

com que estão e~trando por essa séara mexicana de poderes dictatoriaes . 
Se, ·porém , não forem guiados pelas lu zes da propria intelligencia. ·e conti· 
dos pelos malefícios com qu e a experiencia ha de crivar o uso dessa me-
dida, não restará, mais .do qu e o povo brasileiro reclarnar para si o direito 
de se governar por si mes~no. (Mtiito /J ern; m.·uito bem. O oraclor é cum.pri-
?n cn;/,ado.) 
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Eticen·ado o art. 1° e, sem debate, successivamente, os arts. 2° e 3• 
do ptojecto n. 152, de 1918, approvando os decretos do Poder Elxecutívo 
ns. 12.787, de 30 d.e Dezembro de 1917, e 12.902, de 6 de Março de 1918, 
sobl'e a :prorogação do estado de sitio; com restricções do Sr. Prudente de 
Moraes e declaração de voto do Sr. Arnolpho A21evedo, filcaindo adiada 
a votação. 

SESSÃO DE 12 DE AGOSTO 

Votação do projecto n. 15.2, de 1918, approvan do os decretos do Poder 
Executivo ns. 12. 787, de 30 de Dezembro de 1917, e 12.902, de 6 de Março 
de 1918; sobre a prorogação do estado de sitio, com restricções do Sr. Pru-
dente ele Moraes e declaração de voto do Sr. Arnolpho Azevedo (com emen-
das) (discussão unlca). 

O Sr. Presidente : - A este projecto foram offerecidas as seguintest 

EMENDAS 

N. 1 

Ao art. 1°, accrescente-se no final: ficando essa medida ·estendida a to-
dos os demais pontos elo terrtio1'io nacional. ,s. R. - MarçaZ EscobOlt. 

N. 2 

E1nentla substitutiva. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° Fica approvado o estado ele sitio declarado pelo Poder Executi-

vo, par·a o Districto Fedral e os Estados do Ri~ de Janeiro, S . Paulo, Pa-
raná, Santa Catharina e Rio• Grande do Sul, por decreto n. 12. 716, de 17 de 
NovE)mbro de 1917, expedido em virtude da a utorização contida no art. 1° 
da lei n . · 3.393, de 16 do· mesmo mez e anno, e prorogado pelo dito Podei 
aJté 26 de F·evereiro do anno .corrente, por decreto n. 12. 7!ti', de 31 de 
Dezembro do anno passado, em virtude de autoriza\:ã.o constante da mes· 
ma lei. 

Art. 2.° Fica igualmente approvado ·o estado de sitio declarado pelo 
Poder Executivo, :pO·r decreto n, 12. 902, de 6 de Março de 1918, para ai> 
unidades da União indicadas no artigo anterior, até á dp.ta deste decreto le-
gislativo. 
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Art. 3.º Fica declarado em estado de sitio até 15 de No;vembro de 1918, 
o territorio do Districto Federal e dos Estados do Rio de Janeiro, S. Pa.ulc, 
Paraná, .Sa nta Catharina e Rio Grande do Sul . 

Art . 4.0 Revogam-se as disposições ·em contrario. - Prudente d,e Mora,es .. 
Vou. submetter a votos a emenda substitutiva. 

O Sr. A.stolpho Dutra (p ela ordem) requer preferencia na vota.cão 
para o projecto n. 152, de 1918. 

Consultada, a Camara concede a p1·eferencia. 

O Sr. Maurício de Lacerda (pela ordmn) requer a verificação da vo-
tação. 

iProcedendo-se á verificação de votação, reconhece-se terem v.ot;:i4·o a 
favor· 80 Srs. Deputados e contra 10; total 90. 

O Sr. Presidente: - Não ha numero. Vai-se proceder á chama.da.. 

O Sr. Octacilio de A:lbuquerque (4° Secretario, servindo de 1°) proce,. 
de á chamada dos Srs. Deputados. 

Feita a chamada, veripca-se terem se ausentado os Srs. Jus tia.no de 
Serpa, Agrippino Azevedo, João Elysio, Alfredo de Maya, João Mángabeira, 
Raul Alves, Muniz Sodré, Elpidio de Mesquita, Octavio Miranda, Nicanor 
Nascimento, Maurício de Lacerda, Augusto de Lima, Fausto F erraz, .Calo-
geras, Marçal Escobar e Jpaquim Osorio. 

O Sr. Presidente: Responderam á chamada 104 Srs. Deputados. 
Não ha numero pa.ra se proseguir nas votações . 

SESSÃO DE 14 DE AGOSTO . ~ 

\ .. · 
Votação do projecto 1i. 152, de 1918 ,. approvando os decretos do Po-

der Executivo ns. 12.787, de 30 de Dezembro de 1917, e 12.902, de : 6 de 
Março de 1918, sobre a prorogação do estado de sitio; com restricçõoo de, 
Sr. Prudente de Moraes e declaração de voto do Sr. A.rnolpho Azevedo 
(com emendas) (discussão unica). 

O Sr. Presidente : - A este projecto foram offerecida.s . as segµ.inte::i 
emendas . 
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N. 1 

Ao art. 1°, accrescente-se no final : ficando essa mr1dida estendida a 
todos os demais ponto do territorio nacional. 

!Sala ·das sessões. - Marçal Escobar. 

N . 2 

Emenda substit1.diva 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.º Fica approvado o estado de sitio declarado pelo Poder Executivo 

para o Districto Feder a l e os Estados do Rio de Janeiro, S. Paulo, Paraná, 
Santa Catharina e R io Grande do Sul, por decreto n. 12.716, de 17 de Novembro 
de 1917, expedido em virtudé, da autorização contida no art. 1° da lei n,;<· 
mero 3. 393, de l6 do , mesmo m ez e anno, e prorogado pelo dito Poder ate 
26 de Fevereiro do anno corrente, por decreto n. 12.787, de 31 de Dezern· 
br0 do anno passado, •em virtude de a utorização constante da mesma 1leL 

Àrt. 2.° Fica igualmente approvado o estado de sitio declarado pelo;· 
Poder : Executivo, por decreto n. 12 . 902, de 6 de Março de 1918 , para a>i 
unidades da União indicadas no artigo anterior, atê á data deste decrete; le-
gislativo. 

Art. 3." Fica declarado em estado de sitio atê 15 de Novembro de l1Jll!, 
o ierritorio do Districto Federal e dos Estados do Rio de Janeiro, S .. paUlo, 
Paraná, Santa Catliarina e Rio Grande do Sul . 

Art. 4.0 Revogam -se as disposições em contrario. - Prudente de Moraes. 
Vou submetter a votos a emenda substitu tiva . 

O Sr. Astolpho Dutra (pela ordem) requer pref erencia na votação para 
o projecto n . 152, de 1918. 

O Sr. Maurioio de L acerda (pela ordem) requer votação nominal pa r<t 
a preferencia. 

Rejeitado o requerimento de votação nominal do Sr, Mauricio éle 
Lacerda. 

O Sr." Maur'icio de Lacerda (pela. ordeni) r equer a verificação da. vo-
tação. 

·, 'Procedendo-se á verificação de votação, reconhece-se terem votado a 
favor 14 Srs. Deputados e contra 09; total, 113 . 

·o Sr. Presidente : - A votação nominal fo i rejeitada. 
Vou submetter a votos o requ erimento do Sr. As.tolpho Dutra, pedindc 

preferencia na votação para o projecto n, 152, de 19'18 . 
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O Sr. Maurioio de Lacerda (~) (pela ordeni) - Sr. Presidente, desejo 
encaminhar a votação desta preferencia. 

O SR. PRESIDENTE: - V. Ex. me permitte ponderar que não é cabive1 a 
discussão d~ materia. 

o SR. MAURICIO DE LACERDA: - Perdão. Existe um voto do Sr. PrudenU> 
de Moraes para o qual eu entend'ia caber pre<ferencia, e se não (::ncaminhar 
a votação desta preferencia de agora, não posso a dvogar a outra. 

O SR. PRESIDENTE>: -.,- O Regimento não permitte discussão. ' 
o SR. MAURICIO DE LAClilRDA: - V. Ex. me perdõe; não estou discutindo;' 

é o que se tem feito nesta Casa; V. Ex., como Presidente, não me deve 
tolher a palavra. 

O SR. PRESIDEN'l'E: - Não estou tolhendo a palavra ao nobre Deputado, 
O SR. MAURICIO DE L ACERDA: - Estou pedindo attenção a um direito 

de que pretendo usar. Quando existe da parte .dos oppositores á preferen-
cia AstoJ.pho Dutra, se eu não a encaminhar . .. 

O SR. PRESIDEN1'E: - V. Ex. poderá fallar pela ordem. 
o SR. MAURICIO DE LACERDA: - V. Ex. consentirá, então que use da pa -

lavra pela ordem; proporei no fim a questão · de ordem. 
O SR. PRESIDENTE : - Mas o Regimento det ermina que isto seja feito 

com brevidade. 
o SR. MAURICIO DE LACERDA: - Sempre respeitoso ás decisões de V. Ex., 

vou fallar pela ordem .. 
.Sr. Presidente, permitt~t-me o nobre leader desta Casa que eu estranhe 

o seu pedido de preferencia,. O proj ecto da Commissão, que tem pelo Heg·i-
mento obrigatoriamente a preferencia do substitutivo . . . 

O SR. ASTOLPHo DUTRA: - Não· apoiado. Não tem rpreferencia; eu pedi, 
exactamente, porque a preferncia regimental era para o substitutivo. 

O .SR. MAuI\Icro DE LACI;JRDA: - V . Ex. não prestou attenção á constru-
cção portugueza do :n;ieu periodo. Eu disse: si tem ,pelo Re.gimeoto a 
preferencia do substitutivo... e ia concluir Prudente de Moraes - creio 
que nos entendemos . 

Assim foi obrigado o nobre leader, para evitar a regimenta l preferen-
cia do .subst itutivo, a requerer a presente; está isto demonstrando desde logo 
que a preferencia nesse sentido requerida pelo nobre Deputado não passa 
de manobra de quem dispõe de numero nesta Casa para tolher uma 
garantia Iegal, constituída em nosso direito escripto dentro do Regimento. 

Quanto aos projectos aos quaes se offerecem substitutivos, o ap:i;>ello á 
votação soberana da Camara póde ser feito por aquelles que não d.esejam 
votar um substitutivo e sim outro; mas, quando existe um substitutivo a 
que o Regimento dá preferncia, vir a m a ioria rasgar este R egimento por 
seu voto occasional ... 

O SR. AsTOLPHO DUTRA: - Rasgar não, o requerimen to de préferencia é 
regimental; pertence á Camara conceder ou negar . 

(*) Não foi revisto pelo orador., 
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O '·SR. · MAUR!CIO DFJ LACEJRDA: - '.Coda a vez ql!e a Camara preferir n a 
votação de um projecto, emenda ou qualquer medida uma a outra, deverá 
algum dos Srs . Deputados requerer e a Casa resolver. E' assim em geral 
na regra, porém, ahi soffreu uma excepção expressa no Regimento., 

O substitutivo tinha pelo Regimento preferencia , mas, como esta Ca-
mara, em materia de preferencia, é 4m poder constituendo, toda vez que 
aos interesse da maioria importa sacri't'.ica1· o direito da minoria e a sua li-
berdade de pensamento, a maioria com o seu numero passa ;por cima dos 
preceitos regimentaes e occasionalmente resolve, por sua s·oberana vontade, 
dar ·preferncia ao projecto, quando o Regimento declara que a maioria · só 
obedece ás suas regras, não podia nem devia estar votando preferencia 

· sinão para o substitutivo . 

O SR. AsTO,LPHo DuTRA: - As preferencias ·podem ser requei;idas regi-
mentalmente e ·pedidas contra .preferencias regimentaes. Do contrario não 
haveria necessidade da medida. 

O SR. MAURICIO DEl LAOERDA: - Perdão, n enhum requerimento pôde ser 
nesta Casa formulado contra a dispos.ição regimental, nem á Mesa seria 
licito receber tal requerimento. 

As preferencias são requeridas entre emendas ou entre medidas, cuja 
ord11m de collocação na votação possa determinar o pedido de •preferencia 
de uma a outra, mas não pôde, e, se pudesse, não deveria ser ·requerida 
preferencia para um projecto contra aquillo que já existe, pelo Regimento, 
taxado de preferencia, em favor do substitutivo que se lhe offerece. 

Além do mais, essa detestavel regTa de conducta de uma demonstração 
a.lspensavel de força, porque é sabido que a Camara vai se pronunciar a 
favor do projecto que approva os actos do estado de sitio até 26 de Feve-
reiro, e os. decnetos que prorogaram esse estado de sitio, além do mandato 
do actual Presidente da Republica até 31 de Dezembro . 

E' sabido que a Camara vai approvar todos esses actos e decretos, e 
não fossem actos e decretos contra a liberdade não seriam approvados com 
tanta promptidão. 

Po': isto digo que, além de ser uma pratica que preciza ser revogada 
e para cuja institutição nüo deve collaborar o honrado Zead.er, aifim de, que 
e)la não se introduza nos nossos costumes, além de ser uma pratica r epro-
vav.el, é ainda medida dispensavel de força, não deixando o honrado Zeaàer 
da, maioria senão que os De·putados t enham a liberda de de votar conti·a o 
pe;regrin.o estado de sitio que ultrapassa o mandato do actual Presidente e 
instaura entre nós o regimen do estado de sitio indefinido, regimen pelo 
qual .o Presidente da Republica em 1 de Janeiro proroga o estado de sitio 
até 31 de Dezembro, e não estlá com cerimonia, vai até 31 de Dezembro do 
mandato do outro e assim por diante até á consummação dos seculos. Deste 
modo o Chefe de Estado por simples prerogativas P,ód.f'._ manter em estado 
de s itio permanente, sine die, a nação inteira . 
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E' esta a praxe que o Congresso vai inaugurar. Foi malsinado, atacado 
e aggredido o Marechal Hermes da F-0nseca. 

Pois bem, deve elle estar sorrindo e satisfeito no seu retiro na Europa. 
(Muito bem; muito bem.) 

::;:.., 
'-'··"· ~· 

O Sr. Nicanor NascimeDJti<> (*) (p.ela ordem): - Sr. Presidente! o re-
querimento do illustre l eaãer da maioria é tipico e . vale como prova de que 
nós outros, aquelles que discrepamos da opinião dos dominantes, deixamos 
de ter direitos nesta Casa,. porque. a brutalidade do numero ha de esmagar 
quaesquer argumentos, por mais vivos e fortes que sejam . 

E' principio democratico nesta Camara . . . 
O SR. ASTOLPHO DUTRA : - V . Ex. tem a liberdade de· v.otar contra o 

projecto. Tem tanta e é tanto Deputado quanto eu . 
o SR. NICANOR NASCIMENTO: - Vou mostrar a V. Ex. que não é isto 

que quero dizer . 
O SR. ASTOLPHO DuTRA: - Pôde votar contra o projecto. 
O SR: MAURICIO DE LACERDA: - Queremos objecto para votar . 
O SR. ASTOLPHO DUTRA: - Mas ainda não foi cerceada a liberdade do 

nobre Deputado. 

o ·SR. NICANOR . NASCIMENTO: - Vou mostrar que foi. 
Sr . Presidente, para acompanhar a dialectica juridica do illustre Zeaàei· 

desta Casa, serei obrigadp a ir buscar a origem do dispositivo regimental 
que nos dá o direito de votar primeiro o substitutivo e .depois o projecto 
da Commissão . E' pred1;amente o respeito pelos argumentos e pela liber-
dade da minoria, a origem da disposição regimental que dá preferencia a 
este substitutivo, afim d!l que a Camara, a ntes de tomar conhecimento da 
questão aventada e discutida no projecto, possa ouvir e receber as .propo-
sições da minoria, examinal-as com cautela e cuidado, verificar as sug-
gestões que ella apresente, antes do imperativo cathegorico do Zeader ·para 
resolver a favor do proj ecto principa l ela Commissão. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA: - Se o nobre looàer não tivesse requerido 
a preferencia, já estaria tudo votado. 

O SR. AsTOLPHO Durn4: - Estaria ou não. Não sei o que VV. EExs. irão 
fazer para diante. (Riso.) 

O SR. NrcANOR NASCIMENTO : - Todas as compressões da força nas de-
mocracias dão sempre reE;ultado negativo e a prova é que V. Ex. estã ven-
do que já teríamos votado todo o projecto se, porventura, não tivesse vindo 
V. Ex. com a prepotencja querer determinar uma fórma de votar contra-
ria ao Regimento e ao espirito liberal da Camara . Devo accentuar, espírito 
liberal da Camara quandÓ votou o Regimento; não agora, porque agora o 
espirito da Gamara é votar qiw,nd niême, cada Deputado se manifestando 

(*) Não foi revis'to pelo orador. 
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.:até • contra as theorias que sustentou, quer na Commissão, quer perante 
-0 plenario. 

Se qualquer · dos nobres Deputados consultar os Annaes da Cara.ara e 
:as actas das reuniões da Comrrtissão de Justiça ... 

O S1t MAuRlcro DE LACERDA: -'- O nobre Deputado tem razão, porque ap-
provou o sitio do Marechal Hermes, que não era tanto quanto este. 

O SR. NICANOP. NASCIMENTO: - Que não era tanto e aiD.\la profostei con-
tra elle; imagine V. Ex. quão intenso não é o meu protesto agora .. 

Demais, Sr. Presidente, quando, por ventura, tenha votado, em erro, a 
:favor do sitio do Sr. Marechal e hoje venha votar contra o do Sr. Werices-
lau Braz, apenas ter.l sido uma conquista da liberdade, apenas terei evoluido 
·no sentido do bem contra a tyrannia. 

o SR. ASTOLPHO DUTRA: - Teonpora muti!Jntur ... 
o SR. NICANOR NASCIMENTO·: - Ora, Sr. Presidente, precizo agora, já. 

.que me obrigam, estabelecr as circqmstancias eompletamellte diversas do 
"sitie daquella occasião ·e do de hoje. Naquella occasião· o Sr. Marechal He!-
mes governava contra uma opposição tremendissima e o estado de sitio t0i 
decretado no momento da insurrecção. 

o SR. MA.URICIO DE LACERDA : ...,.-- A differença é que o estado de sitio do 
;Sr. Marechal Hermes era compressivo e este é preventivo. 

o SR. NICANOR NASCIM'E>NTO: - Este é depre·SSivo . 
. A differença é que aquelle !foi decretado contra uma conspiração polí-

tica, e ao passo que este, conforme declarou o Sr. Maurício de Lacerda, em 
. -discursos anteriores, é absolutamente contrario ás liberdades publicas, por-
que não é applicado contra conspirações politicas, mas contra os simples 
liberta.rios que manifestam , suas idéas. 

o SR. MA.URICIO DE LACERDA: - o outro tambem era. 
O SR. ASTOLPHO DUTRA: - Reina a discorclia no campo de Agramante . . ..... 

A opposição não está solidaria... (Riso.) 

O ·$R. MAurucro DEJ LACERDA: - De ce1~to modo o outro era mais immo-
raJ, porque não tinha por pretexto uma necessidade de guerra, nem por 
motivQ uma necessidade política, foi pelo contrario uma revolução politica 
promovida pelo proprio poder, que o determino.u . 

O SR. NICANOR NASCIMENTO: - Sr. Presidente, eu naquel!a occasi&,o, na 
Commissão de Constituição e Jus tiça, de que fa:.i:ia parte, e no plena.rio, não 
approvei os actos do sitio, sustentei ao contrario que não podíamos appro-
var e quem quizer consultm· os Annaes daquelle tempo verificará que foi 
-este o meu voto. 

Mas, Sr. Presidente,. além de que o estado de sitio de então foi contra 
'Uma convulsão politi:ca existente, e o aictual é um estado de sitio branco,., 
tiue v11.i até as opiniões, combatendo os indivíduos pela simples manifestação 
de seu pensarnento e os prendendo pelo facto de terem o rotudo de anar • 
.chistaR ... 
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O SR. MAuruc10 Dn: LACERDA: - E o outro porque tinha o rotulo de jor-
nallstl\s. 

O SR. NICANOR NASCIM!llN'l'O: - v. Ex. acha que eram menos perigosos?" 
(Riso.) 

O SR. FRANc1sco VAILADARES: - A imprensa é o quarto poder, ir_resis--
tivel. . . 

o SR. NICANOR NASllMENTO: - Sr. Presidente, V. Ex. ha de vêr que· 
a ind11. não pude iniciar a questão de ordem que quiz levanta r para esclare-
cer o assumpto perante a Camara, e a isto não pude chegar, visto ter sido. 
interr<>mpido pelo nobre l eaàer e pelqs nobres Deputados. ·, 

O SR. ASTOLPHo DuTR.A: - Eu não t enho interrompido V. Ex. V. ·Ex. 
é q uAm está querendo ser interrompido .para demorar, para protelar ... 

o SR. NICANOR NASCIMENTO: - Não a poia do. 
O SR. AsTOLPHO DuTRA: - V. Ex. est á zelango os creditos do Regimento 

e ? eBtá violando, impedindo a votação. 
o SR. NICANOR NASllMENTO : - Não estou tal violando o Regimento e ·C> 

que V. Ex. diz envolve uma censura á Mesa, :pois o Sr . Presidente da Ca-
mara, caso eu estivesse infringindo o Regimento, teria chamado a minha 

.attençii.o e eu, obediente éomo sou, tei·ia immedia tamente procurado occasião. 
pa.ra findar e não violar essa lei que V. Ex. com tanto cuidado defende : 

O SR. AsTOLPHO DuTRA: - A Mesa tem tido louvavel tolerancia para 
com V. Ex. 

1 o SR. NICANOR NASCIME:NfTO: - Diz V. Ex., muito bem; tolerancia, que 
não teve o l eaàer da maiorip., permittindo que eu votasse o substitutivo . 

O SR. MAURICIO DEJ LAC~DA: - O propri9 l eaàer, quando occupou a pre-
sidenci a , u sou muitas vezes dessa tolerancia. Não se queira S. Ex. despir 
de qualidades tão sympathic;a.s. 

o SR. NICANOR NASCIMENTO: - Mas, Sr. Presidente, queria solicitar de 
V . Ex. uma informação prévia, para depois r equerer, isto é, qual a oppor-

. tunidade exaieta em que pos:;io pedir a divisão do artigo do projecto em par-
tes, para que a Camara vote com maior consciencia. 

O SR. PRESIDElNTEJ: - V. Ex., como Deputado a ntigo que é, sabe que tal 
requerimento é feito na occasião de votar o artigo. 

O SR. NrcANOR NASCIMENTO: - Perfeitamente. Este era o esclarecimento 
qiie eu queria solicita r de V. Ex. (Muito bem; muito bem.) 

Consult a da, a Camara a pprova o requerimento do Sr. Astolpho Dutra, 
pedindo preferencia na votaçã o, para o projecto n. 152, de 1918 .. 

O Sr. Mauricio ele Lao,eNl.a (pel.a 01·dem) r equer a verificação <'!a vo-
tação. 

Procedendo-se á verifica,ção de votação, reconhece-se terem votado a 
:favor 105 Srs. Deputados e çontar sete; total , 112. 



O Sr. Presidente:. - A ·preferencia foi concedida .. 
Em consequell!Cia do voto da Camara, , vou submetter a votos o art. l~, 

(lo projecto n. 152, de 1918 .. 
Votação do seguinte art. 1 º, do projecto. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.º Ficam approvados os decretos· do Poder Executivo ns. 12. 787 , 

·de 31 de Dezembro de 1917 e 12. 902, de 6 de Março de 1~18, - o prime\!'.~, 

qu e prorogou até 26 de Fevereiro do corrente anno o estado de sitio decla-
·rado, em virtude de resolução legislativa, pelo decreto executivo rt. 12. 716, 
de 17 de Novembro de 1917, para o Districto Federal e Estados do ' Rio de 
Janeiro, S. Paulo, Paraná, Santa Catharina e Rio Grande do Sul; - o 
segundo, que declarou em estadq de sitio o mencionado Districto e referidos 
Estados, de 6 de Março a 31 de Dezembro do corrente anno. 

O Sir. Arílolpho Azevedo· (pwra encaminhar a votação): - Sr. Presd-
·dente, sou forçado, pélo debate aqui aberto, a dizer a lgumas palavras no sen-
Üdo de encaminhar a votação ·do projecto n. 152, que approva os decretos 
do .Sr. Presidente da Republica declarando em estado de sitio. :ilguns pontos 
do territorio .nacional até 31 de Dezembro proximo futuro. 

A :iniciativa .da pro.posta acceHa pelas Commissões reuni-das ele Dipl oma -
cia e Tratados e de Const1tuição e Justiça, em Novembro do anno passado, 

. para que se declarasse o estado de sitio •em .todo o territorio nacionai, eny 
q uanto durasse o estado de guerra, foi minha; embora de.sautorizada e 
obscura, pela sua procedencia, cabe-me inteira a responsabi11dade da medida 
extraordinaria, mas ·essencial, que o Congresso votou e hoje volta ao se\o 
do Parlamento, em actos do Poder Executivo, para s~r approvada ou susperi.-

' . 
sa, nos termos da lei suprema. 

Posso assegurar a V. Ex. e á Camara, ·como a todos os meus concidadã'.os, 
que nenhum outro pensamento, intuito ou propoS'ito m e guiou ao arrostar ta-
.manha ·e tão grave responsrubilidade, além da convicção .profunda em que es~ 
tava, e ainda estou, de que é impossivel, constitucionalmente, decretar l'estri-
cções a direitos e liberdade·s amplamente garantidos, sem decretar a suspen: 
são dessas garantias, que só se suspendem declarando-se o estado de ·Sitio"e 
não pela simples .declaração do estado de guerra. 

Basta ler o que dispõe a Constituição nos diversos artigos para. que re• 
·salte ·essa verdade. 

O art. 72 dispõe: 

"A Com;tituição assegura a BRASILEJIROS e a ESTRANGEmos residen'-
tes no paiz a INVIOLABILIDADE DOS .DIREITOS CONCERNENTES A' LIBERDADE, li. ' 
SEGURANÇA INDIVIDUAL El A' PROPRIEDADE nos termos seguintes": 

:Passa a enumerar quaes são os direitos assim garantidos e entre ellea 
devem ser destaicados os §§ 17, 18, 22 ,e 24. 
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§ 17. O dil•ei to de propriedade mantern-se em toda a sua plenitude, salvo 
:a desaptopriação po.. necessid~de, ou ul.'Uidade ·publica, med\ant:i indemniza-
ção pré'via. 

§ 18. E' inviolavel o sigilo da correspondencia. 
1§ 22. Dar-se-ha o habeas-corpu,s sempre que o indiv·iduo sotfrer ou se 

achar em imminente perigo de soffrer violenci<J., ou coacção, por illegali.dade, 
.ou abuso de poder. 

24 .. E' garantido 1:> livre exercfoio de qualquer profissão moral, i.ntelle-
ctual e industria l. 

Não contente com a longa enumeração esta.tuiu a lei suprema, de fórma 
. 6"0nerica, mais garantias, dispondo no artigo 78: 

"A esp e'c:i!ficação das garantias e direitos expressos na Censtitui-
ção não ex:clu.e outras garantias e direitos não enumerados !1I1a1J re-
s ultantes da il'.órma de Governo que ena estaibelece e dos principios 
que consigna." 

Nestas condições, Sr. Presidente, sem distincção de especie alguma entre 
nactonaes e estrangeiros residentes, garante a Constituição uma enorm~ 

'somma de liberdades e dire~tos, que as necessidades do estado de guerra de-
terminaJm e impõem sejam restringidos e já foram e estão sendo regulados. 
fiscalizados, tolhidos, limita\ios, alguns suspensos, outros extinctos, como se 
vê n a lei n . 3.393, de 16 de Novembro de 1917. em decretos do Poder Executi-
vo e no projecto do Commdssarià.do de Alimentação, que hoje votaremos, quer 
·no que diz respeito á l'iberjlade de commercio, aos transportes marítimos e 
terrestr.es, ao direito de prÇ>priedade, quer quanto ao segredo da correspon-
dencia. á livre manifestaçã0 do pensamento pela imprensa e muitos outro2. 

Ora, •nad.a disso ·se pod~ria . decretar só com a declaração de que extste 
entre 1:> Brasil e a Al.Jernanha o estado de guerra, não só porque os arts. 34, 
n . 11, e 48, ns. 7 e 8, ao '\lStabelecerem a faculdade de declarar a guerra e 
fazer a paz, não definem l;LS relações creadas, dentro do nosso territorio, entre 
gavernantes e gover.nados, :l!óra do campo de acção belligerante, e determina-
das por esse estado jurídico internacional, como trunbem porque os artS". 34, 
n. 21, 48, .n. 15 e ·80 e seus paragraphos fiUam expressament.e á aggressão 
estrangeira. ou por forças j!)Strangeiras, isto é, ao estado de gu€rra externa, 
esse estado juridic o interno que se denomina estado de sitio, e em virtude do 
qual se suspende~n as gara,ntia·s constituc.ionaes, afim de que tenham logar 
as Hmitações aos direitos e liberdade.s .por ellas ass·egurados a naclonaes e 
estra ngeiros residentes no 'j.laiz. 

E ta nto é esse o pensamento do legis~ador constituinte, expresso n a 
Constituição, que, quando quer dar ao estado de guerra o poder excepcional 
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de produzir, só por si. ·efife'itos annuIIatorios das garant1aR f.lsseguradas elle 
1 ' 

categoricamente se traduz em _explicita,s declarações como estas: 

"Art. 72, § 10. EM •l'EMPo DE PAZ, qualquer pôde entrar no terr1-
torio nacional ou delle sahir, com sua fortuna e bens, quando e como 
lhe oonvier, !ndei;enclentement8 de passaporte." 

Quer dizer que, lllM TEMPO DE GUERRA, mesmo sem est,ado de sitio, essa lt-
berdade desapparece. 

"§ 21. Fica igualmente abolida a pena de morte, :r:eservadas a.e 
disposições da legislação militar EM TEMPO DE GUERRA." 

Taes restricções seriam uma redundancia si o ·estado de gue1Ta externa 
tivesse O alcance que lhe 1)retendem dar -OS que combatem O estado de sipo 
por desnecessario, neste momento, ã completa ef.f'icacia das medidas que tii-
mos vota'<io e e stamos a votar para aittender â.s necessidades decoi:rentes da 
guerra em que nos achamos envolvidos, e a Cons~ituição não pôde contel' 
redunda.netas de tal ordem . 

.Adm!i.ttindo esse modo de entender os !preceitos constitucionaes, somos 
levados â. a1lfirmação de que só t:erão effici!)ncia as ' leis de guerra - decre-
tallM para todo o territorio nacional -e ;pelo tempo qu~ durar esta guerra, 
como ellas proprias expressamente o declaram - com a q>ndição de vigorar 

' ' ' • 1 

tambmn o estado de sitio, com suspensão ·das garantias constitucionaes, por 
todo o tempo que durar a guerra e para tod-0 o territorio nacional. 

N em por isso durará mais ·do que o tenipo estriotarnente indispensavel. 
A não ser aJSSim, .teremos a s ituação extra-legal que vem descripta ipor João 
BarbalhiO, á pag. 122 do seu conhecidissimo :livro:' 

"Sendo o S'itio por tempo déterm:ínfulo, e sõ~ente autoriza.da!! 
medidas extraordi.narias il'Urante o estado d.e sit-io, segue-se, de modo 
irrecusavel, que, termi·nado o .prazo fixado; cessam essas me~idas e 
vol·ta :para todos os cidadãos o regimen normal! com a plenitude -da.'! 
garantias cons·titucionaes. ·Do contra.rio haveria suspensão <lestas 
:t'.õra já do estado de sitio, o que é inadmissível em um regim,en, 
constitucional. 

Depois, o sitio recaà'le sobr'e alguma pa'f'ite do territorio nacional 
e só aibra.nge as pessoas que nessa parte se aoham. E , portanto, le--
vantado ·elle pela t erminação de seu prazo, ,não ha mais parte ' do ' ,, 
territorio <Jm que estejam suspensas as gara.ntias. Nã9 ha siti!o sinão 
o ·que é estálbelecido e711; wm ou -mais pontos do territorio nacionqJ; e 
si as medidas ahi tomadas ])errnanecesscm depois do turno desse in-

' ' 
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terdiôto constitucional, ou teriamos ainda em sitio o ponto ou pontos 
do úerritorio onde fôra la nçado por tempo que já se esgotou - e isto 
ser ia uma prorogação a rbitraria e illegal do s itio - ou teriam~s um 
estado de s itio não mais r·ecaht ndo s obre p ar·te alguma ·elo territoriv 
n acional, porém sobre certas e determinadas <pessoas, isto é, haveria · 
um certo nu1nero de cidadãos. com S'Uas garantias . <Suspensas, sem 
haver par·te a lg ums. dú J)alz em .estaão de sitio, isto é, suspensão de 
garantias sem haver sitio ! ,; 

Este trecho, ·escripw paJ.·a com·bater a opinião dos que pensavam .poder 
v desterro ou a prisão esternd.er-s.e por prazo mais longo que o do sitio, ser-
.ve, c orno i;;e vê, para responder aos que pretendem .suspender, por leis de 
guerra e durante a guerra, garantias constitucjonaes, qu e só com o sri:tio se 
s uspendem, ;impugnando a decretação do s itio ou· decretando siUos p.or dóses 
no tempo e no espaço, quando taes leis, por necessidades imprescindiveis 
Ô·e defesa nacional ; devem vigorar ·Por toda a parte e emqua ntlo houver 
'g uerra externa ·contra ~1ós, s em solução de continuidade e sem preferencia 
-de ;Jocalidade, sob (pena <de resultarem ine:f'.:f.iClientes, fal•has ou completamente 
nullas. 

Ainda, assim o sitio só cluraria o tempo rigorosamente indisperuiavel. 
A emergencia, o acontecimento, a occurrencia, o caso de a,ggressão por 

:!'orça,B estrangeiras é um faq:to e desse facto resulti;u io reconhecimento e 
proclamação do estado de g1,1erra e m q ue nos e ncontram.os; •emqua1~to durai· 
·este 13stado, a segurança nacional exige que decretemos leis <le restricções e 
llrnites ás liberdades e direitos a mplamente assegurados pela Const1tuição; a 

-c"o~stituição só permitte a suspensão dessas garantias rpela declaração do 
estado de ·sitio; .ª declaração do sitio é imprescindível ·á effi:cacia de taes 
iUrnitações. 

Estes, e nãio q'Uae~quer outros, os :fundamentos e os motivos que deter-
minaram a att1tude da mai1>r!a da bancada de S. Paulo .defendendo, nesta. 
Casa, a decretação do estado de sitio, e por esses motivos e fundamentos da-
remos 'os nossos votos ao Pt-ojecto da Commissão de Constituição e Justiça, 
'convencidos de estarmos curppl"indo o · nosso dever de brasileiros, com a sin-
ceridade, a dedi'cação e o devotamento que o bem publico nl:>s i.nspira e nosso 
paitriotismo nos impõe; neste passo de gravidade sem par, em que 
o Brasil envolve os seus destinos de naçãio livre e soberana para a defesa e a. 
v.ictoria da s oberania ·e liberdade das nações. (Mwito bem; "muito bem.) 

O Sa:'. Nicanor Nascimento (*) (pelá ordem) - Sr. · Presidente, como 
'V Ex verá. pelo simples enunciado do art. 1 º, estão incluídos neHe· diversas· 
' materias, comipletamente separaidas p elo espaço, pelo tempo, pela doutrina e 
'pelo objectivo. · 

(") Não foi revisto p elo orador. 
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Diz o art. 1 °·: 

Ficam approvados os decretos do Poder Executivo ns. 12. 787, d& 
31 de Dezembro de 1917, e 12. 962, de 6 de Março de 1918, o pr.!meiro, 
que prorogou atê 26 de Fevereiro do corrente anno o . estado de · sitio 
decia·rad·o, em v·irtude de resolução legisla tiva, pelo decreto execut~vo 
JI. rn .. 716, de 17 de NO'Vembro de 1917, para o ·Districto Federal · e> 
Estados do Rio de Janeiro, S. Paulo, Paranã,, Santa Catharina e R1o 
Grande do Sul; o segul1Jdo, que declrurou em estado de sitio ~ men-
cionado Districto e referidos Esta dos, füi 6 ele Março a 31 de r De-
zembro do corrente anno." 

São dous casos constituC'iona es completamente diversos . 
P elo primejro, é a pprnvado o estado de sitio decre tado pelo Presidente 

.a.a Republica para um pra zo que foi atê 26 de Fevereiro do corrente anno. 
Pelo segundo, porém, se approva a declaração ele ·estado de sitio para o 
District:Jó Federal e · os Estados· do Rio de J aneiro, S. Paulo, Paraná, Santa 
Catharina e Rio Grande do Sul, de 6 de Março a 31 de Dezembro do cor-
rente a nno. 

Como V. Ex. vê, no tempo, tambem se separam por completo as ma-
terias. 

A primeira parte re:t;ere-se aos primeiros m ezes, emquant!o a segunda 
"parte diz res·peito a todo o periodo que vai de 6 de Março a 31 de Dezerr~

oro. Ainda est e segundo periodo pôde ser dividido em dous: de 6 de Março 
a té 15 de Novembro, tempo que, como V. Ex. sabe, é o do exercicio do 
·sr. Presidente da Republica actua l - · e de 15 ·de Novembro a: 31 de ' De-
zembro, que é eventual e provavelmente do venerando Sr . Conselheiro Ro-
'drigues Alves. 

·o SR. MAURICIO DEl LACERDA: -V. Ex. não tem a certeza de que' seja o 
Sr. Rodrigues Alves? E' só próvavel? 

'o SR. NICANOR NASCIMENTO: -Explico-me. V. Ex . sabe que isto de 
presidentes tem tido uma C'Ontinuidade r ela tiva .. 

Em geral, o estado de consciencia dos Presidentes da· Republica tem as-
· 1)ectos diversos. O primeiro é o de uniformidade politica, administrativa e 
"Philosophica. 

·No momento precizo en1 que a conjuncção de vontades dominadoras do 
paiz determina a escolha do Presidente, nessa occasião ha uma convergen-

•-cia de esforços, uma uniformida<le de consciencia; todas as questões politf-
cas são observadas debaixo deste ponto ele vista e todas as questões philo'-

. sophicas chegam até a uma unidade de vista, no modo de serem encaradas, 
'(;[ue o !Presidente actual, cuja vontade· é resolutorfa na eleiçao, considera-se 
'unia especie de papa, m a r ca'ndo o desenho, as idéas ·e m arcando;lhes até ·a 
·substancia. P>os t eriormenté, Sr. Presidente, t êm va1iado os aspectos histo-
ricos da questão. 
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Alguns Presidentes, atê á hora de assumir o exercício, guardam u:mai. 
prudente reserva; oonservan:-se em discreto silencio; remettem-se atê ãs: 
regiões l'emotas do paiz para não . ter manifestaQões sobre a actuaQão d°' 
Presidente contemporaneo. 

Deste caso o exemplo foi o honrado· Sr. Wencesláo Braz que, empol-
gando sagrados caniQos da pescaria de Itajubá, manteve-se em mudez dis-
cretissima, sem dar opinião alguma sobre o quatriennio do Marechal Her-
mes. Outros, porém, tal é a situaQiio grave em que se encontra o paiz peios. 
desacertos dos governos, têm a necessidade imperiosa de estabelecer desde 
logo uma separação C'Ompleta, urr~ descrimen absoluto entre as responsabill-
dad·es actuaes e as responsabilidades futuras. Destes foi exemplo, por sen"L 
duvi<la, ;o eminente e veneJ'll.ndo Sr. Conselheiro Rodrigues Alves. 

Quando eleito, evidentemente a conformidade de idêas políticas e admi-
nistrativas n,o paiz era absoluta; mas ulteriormente, os actos de dlscrepan-
cia do prog.ram.ma a nterior do actua1 Presidente da Republica determinaram. 
attitudes novas, situaQões completamente diversas. 

Quem ,ê no paiz que não c onhece a linha ele austera discFeção do Sr ., 
Conselheiro Rodrigues Alves? Quem não sabe que todos os actos de S. E:l!:-
são assignalados por uma prudencia completa, não só na substancia dos 
me)'>mos, ·como na fórma externa de os manifestar?- Quem ê que conhecendo· 
aquella personalidade egrell"ia adinitte que qualquer dos a ctos de S. Ex. 
P'OsS<Lm ter um traQo ele inp.prudencia? 

Um acto de s. Ex. - toda a sua vida pregressa o a ttesta - ê sen.'Pre 
ele deliberaQão, de proposito firmado, fundado em motivos absolutamente ca-
baes, em razões substanciaes, de modo que a exte1·iorização .da opinião de 
·s . Ex. obedece sempre a iµipulsos de tal ordem que S. Ex. não podia . al-
. terru· a sua actuação nem 110 espaço, nem1 no tempo, nem na fórma. 

Assim, se S. Ex. vem a publico manifestar suas idêas, seus propositos,. 
seus iconceitos, evidente é que S. Ex. o faz depois de longa meditaQão, de-
pois de ponderar na gra;vifui,de do acto soore o qual tinha de opinar, no· 
effeit'D ·aas suas palavras, espalhadas a o travez Cio Brasil e cahidas da emi-· 
nencia extraordinaria de sua ·s uperior a utoridade. 

Dest'arte, um homem d13 tal estatura, cujo passado marca sempre pela 
circumspecção e prude:ncia a sua personalidade, com linhas seguras e in-· 
confundiveis, se porventura vem a .publico para m a nifestar o seu modo de· 
vêr sobre actoi;; de seu a ntecessor, ainda no poder, é porqµe certamente obe-
dece a razões imperiosas de dever cívico, razões que não poderip-m ser con-
trariadas, vencidas no temlio, por nenhuma consideraQão de ordem política,. 
por nenhuma consideral)ão de deferencia pessoal, porque a esta. cleferencia 
pessoal e a esta consideraQ~o po!itica se oppunb'a o dever categorico de,. 
COIJJ a,s s uas responsabilidades .eminentes, manifestar seus conceitos sobre a 
situaQã:o .presente e manifeJ:Jtar a differenQa de methodos e proçessos, qu.e-
vão garantir a naQão contl"'d. os actos actuaes; que a precipitam, gradatiya.-
nrnnte, na ruína e na desordem. 
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Este é o segunçlo methoclo do homem de grande responsabilidade, , que 
não pôde, iem um mc;>mento dado, gravíssimo para o paiz, deixar de falial" 
aJ.t<J e dizer publicamente ·O que pensa, para que as responsabilidades d<> 
prQSente tenhan~ uma dl)limitação em 15 de Novembro, ao passo que as fu-
turas se iniciem sómente em 16 de Novembro . 

.A,ssim, respondo ao apa.rt~ , do .mustre Deputado. 
Acredito que ha probabilidade maxima de assumir S. Ex. o poder, por-

quanto o illustre Sr .. Wencesláo Braz, até agora, não • patent~ou nenhum 
propqsito de Francia, de modo a querer cortar a ordem de successão natu-
ral dps. poderes da Republica, impedindo a S. Ex. qe chegar ao Governo. 

Sr. Presidente' noto na physionomia de V. Ex. uma certa impaciencia, 
maa peço ,Hcença iPara observar-não a V. E~., cujes astos respeito tant0> 
qtie nem mesmo serei capaz de desobedecer ás simples manifestações de 
impaciencia. - para observar, como V. Ex. age democraticamente e o Regt-
mento asl'!egura a igualdade absoluta dos direitos dos Srs. Deputados que, 
uma vez que 'O meu eminente ·collega, que me precedeu n a tribuna, fa.llou 
durante '18 minutos sobre o assun.'pto, quer me pwecer que, tendo eu sm:1-
citado uma quesfüo nova de ordem, a duzia de minutos que tenho fallad() 
ainda seja exígua para manifestat· o m.eu proposito e ·O da basta minoria que 
represento. 

Sr. Presidente, peço eu que se di'vida o conceito deste artigo em tres 
partes: a primeira, indo, no tempo, até· 6 de Março; a segunda, vai até 15 
de Novembro e a ultima até 31 de Dezembro · do a.nno corrente, abrángendG 
precautamente .o Governo do .Sr . C_onselheiro Rodrigues Alves, amparando-<> 
logo com as medidas categoricaa do s itio. 

0 SR. FRANCISCO VALLADARES: - E' Um serviço que <O Presidente actual 
presta ao futuro, não 'O obrigando a decretar logo o sitio . 

o SR. NICANOR NASCIM!ilNTO: - Póde ser obrigado a suspendei-o .••. ' 
O SR. FRANCISCO VALLADAREJS:-E' tão agraclavel governar com o sitio! ... 
o SR. l':l'ICANOR NASCIMElNTO: - V. Ex. acha? V . Ex . . tem 'e:icperiencia 

dr; sitio ... 
O SR. FnANCisco VALLADARlilS: - Parece que, n a desordem ' em que vive-

mos, não é mesmo possivel outro meio . 
O SR. NICANOR NASCIMENTO: - Sr. Presidente, registro esta horrível de-

clara.ção de que na situação em que nos encontram.os já não é possivel go-
vernar sem o .sitio; diz o nobre Deputado, que foi o Chefe de Policia clo-
Marechal Hermes. 

o SR. FRANCISCO VALLADARES:- E a prova de que elle é necessario é que 
está sendo prorog-ado. 

o SR. MAURICIO DEl LACERDA : -A ra zão é simples: o Brasil não é fazen .. 
da; agora é um pequeno s itio; é governado como lá na roça. 

o SR. NICANOR NASCIMlllNTO! -V .. Ex. está enganado; não é um pequen<r 
s itio, tem diversas usinas . V. Ex. vê, Sr. Presidente, que ha uma confusão 
·evidente e é aquella em que labora o nobre Deputado pelo Esta do do Rio, 
q uando diz. que o Brasil é um sitio. Não é vei·d'ade, Sr. Presldente: o paiz: 
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é uma fazenda e tem ·div-ersas u sinas. Não ha quem ·possa negar ·que, em 
parte, ·o· Brasil go'vernamental é uma usina. Quem nãio sabe que· a firma 

•centra l, básica, do monopolio do · assucar, qu e elevou o· preço desse artigo de 
·560 réis, custo em Pernambuco, a 1$140, por quanto· se vende ' no Districto 
Federal, é a usina governamental de Meirelles, Zamith & C,, que chefia o 
"trust" e faz com que .sejamos obrigados a pagar aqui o kilo ·de · assucar a 
1$140? V, Ex. vê que estou documentando, que não é um sitio, que e st e 
póde produzir a canna, mas o -.assucar jfl. é das usinas, .. 

Or.a, Sr. · Pre-sidente, assim sendo, não • ha duvida que é necessario, para 
qU:e a Camara vote com plena consciencia e tome cada um ' desses assump'tos 

-e -- sobre elles ma:nifeste a sua . lib·errima vontade, de n11odo que a Nação saiba 
que -a Camara quiz mesmo cada um destes estados de siii,io , que eu ,requeira 
a V. Ex., como o faço, que divida o projecto, fazendo a pprovai: -primeiro, 
desde •a .pafavra "fica" a té o · algarismo "12.787", para depois subrr:etter a 
parte de "31 · de Dezembro até 6 de Março ·de 1918 ", e depois· desta, ·então, 
submetter à outra parte, qu e se refere á prorogação do sitio, ·primeiro, até 
15 de Novembro e, depois, a té 31 de De~embro. 

E! este ·o r equerimento primeiro que faço. 
O SR. PRESIDENTE: - Posso attender ao requerimento de V. Ex,, qua~to 

ás primeiras partes. Quanto á: 3", porém, não, porque o projecto . não cogita 
dessa .data, de 15 de Novembro; e a Mesa nã:o pôde· alterar o texto. 

o SR. NICANOR N ASCI~ENTO: ~Perdão. Primeiro, proroga até 26 . de Fe-
··vereiro do corrente anno-. 
' ' O SR. PilElSIDEJNTE: -'- Attençã o! V. Ex. pedio para dividir o artigo: a Pri-
meira parte, a té 12 . 787; a segunda até 1918; e depois intercallar a data de 

' 15 de Novembro de 1918, de que não cogita o projecto, 
o SR. NICANOR NASCD~EJNTO: - V' Ex. dê licença para . explicar o meu 

pensamento: o art. 1° est{I. ·redigido de modo que cada um de·sses trechos do 
sitio fica em diversos .p.011tos do artigo. No primeiro se vê o decreto do 
'Poder · Executivo; n. 12 . 787; é preciso procurar no resto do artigo a parte 
que se refer·e á data sobre a qual incide este sitio; no segundo, a referencia 
é ao decreto n, ·12. 902; tanto que se diz - O primeiro que proi·ogou, e o 
segundo que declarou, • Quero .se vote a -primejra parte, que pro1·ogou; a segunda, que declaraa. 

E' isto que requeiro. 
O SR. PREISIDEINTE: - I;lem, mas não foi esta a divisão que V. Ex, propoz 

a principio; fallava em ma,is uma parte, 
O SR, NICANoR :N:ASCIMJ!lNTo: - Quarido chegar a occasião pedirei a outra 

divisão. (muito bem; mwito beni). 

O •Sr. Maurioio de Lacerda: - (*) (pela ordem) - Sr. Presidente'. 
i;>ara um requerimento ·ou questão de ordem;· não é ainda para encaminhar 
<a votação·: 

(*) . Não foi reyisto pel<> or.ador •. 
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mediante conselho de que era melhor votal-o para evitar mal maior, do que 
discutil-o e rejeital-o, privando o Marechal . do gozo de satisfazer ás suas 
turias ·politicas. 

Esse sitio, ·Creio, foi assim rupprovado, de accôrdo com o ponto de vista 
àa bancada mineira. 

O da bancada de S .. Paulo foi d efendido pelo Sr . P+ude.nte ·de Moraes, 
que interpellado pelo Sr. F.onseca ·Hermes sobre si então exprimia · o peµs~, 
mento paulista, supponho que deu resposta affirmativa, e a sua i;esposta 
.está mais ou meirns contida no seguinte trecho do seu voto em separado: 

"Quando mesmo a segurança da Republica exig'isse o empr.eg!'l 
dessa excepcional medida, não era licito ao Governo. deçretal-a, como 
o fe.z por mais de. sei.s mezes, e isso na vespera. da ·reunião do Con-
•gresso. "A circumstancia de · ter o Congresso a faculdade de sus-
',}}ender o sitio de que lançou mão o Executivo, no interr.egno parla-
mentar, não era razão para que se decretasse pelo re;ito do qua-
driennio". 

O SR. ·PRUDENTE DE MoRAEs: - V . Ex. permitta um esclarecimento. Esta 
e ra ·a minha opinião pessoal, mas o que externei da tribuna foi a resolução 
11olitica, ·tomada Bm São Paulo, de combater em absoluto aqueüe sitio . 

o SR. MAURICIO DEl LACERDA: - Melhor me ajuda o aiparte a,o nobre Depu-
tado. O ponto de vista, portanto, da bancada mineira, naquella occasião, era 
a .. neeessidade de approvar o sitio, para evitar mal maior, do e nfurecimento 
do .. então Presidente. O ponto de vista dos paulistas era o que acaba de mos~ 
trar o · nobre Deputado, Sr . Prudente . de Moraes - -de. absoluto combate á 
medida então · pleiteada, ipelos fundamentos que constam do seu voto. 

O SR. PRUDElNTEl ·DEl MoRAES: ___: Fundamentos pessoaes. 
O SR. MAumcro DE LACERDA: - Se são .pessoaes, então restringem aipenas 

o combate de V. Ex . á _ medida á qua l, entretanto, declara que a bancada 
:paulista se oppu nha. 

Ahi ·estão, assim duas correntes. Ainda mais, nestii, occasião,. se pronun-
ciava o Sr. Ruy Barbosa, no Senado, nos seguinte·s termos: 

"Não ag~arda siquer o termo .do sitio já. decretado. Muito me-
nos o detêm: a imminencia da , abertura da sessão legisÍativa, \lffi 
vespera de se realizar. Sete dias antes desta e cinco antes daquelle, 
surde, açodado, o decreto . prorogativo .. Para que? P:"-ra levar .até 
a data constitucional do começo dos trabalhos parlamentares o prazo 
da s uspensão das garantias já estabelecidas? N:ão . Para o estender 
através de todo o periodo legislativo ·que entra, para envolver ' toda 



298 

esta ·sessão legislativa em um ~stado permanente de sitio, que teria . 
de continuar não menos de dous longos mezes além della visto que-
ª sessão legislativa, constitucionalmente, acaba aos 3 de' Setembr-0, 
e o novo ukase presidencial manda ampliar atê ao ultimo dia de· 
Outubro o regabofe encetado em 5 de Março". 

Chamava o Sr. Ruy Barbosa um ukase ao decreto pr.esldencia.1 que levou. 
o sitio atê 15 dias antes do termino do mandato do Presidente que o pro-· 
rogava. 

E não sei que nome S. Ex. póde agora. reservar a um decreto, <iue j á 
não vai sómente atê 15 dias antes, mas ultraipassa, vai além do inicio do novo-
Governo. 

Esse voto, pois, do Sr. Ruy Barbosa, que foi acompimhado aqui e no. 
Senado .por innumeros congressistas, que ainda hoje continuam investidos dos . 

. seus mandatos, precisa de ser mantido. 

Não sei se os paulistas S'Ustentam o voto de então. Ignoro como votarão· 
os mineiros; não sei como votarão os bahianos, mesmo os filiados á orienta-
ção doutrinaria do Sr. Ruy Barbosa. Mas, poss-0 dizer que só estão votando 
este projecto, a sorrir, os riograndenses do sul que ahi encontram uma jus-· 
tificativa plena do ponto de vista do mallogrado Sr . Pinheiro Machado, que, 
se no tumulo um sorriso l pudesse tambem esboçar, havia de ser pela con-
demnação á hypocrisia e ao fementido a postolado constitucional daquelles 
que, na época, apenas o pratica m para aggredil-o em sua força e dominação 
i:·olitica. 

Assim, o meu requerimento de votação nominal se impõe pela honra. 
pela dignidade, pela .prob/dade doutrinaria de cada. um. E ê por isso que 
e '.! a venho apresentar a V. Ex . . Sr. Presidente, como processo unic.o que· 
neste momento se deve ter, para approvação de semelhante inedlda, nos 
t ermos em que está redigida . (.;it:uito bem; muito bem.). 

O Sl'. Presideute: -- Vou submetter a votos o requerimento do Sr. 
Maurício de Lacerda , pedindo votação nomina l para a primeira parte ü o-
.art . 1° do projecto n. 15~, d\)' 1918. 

Rejeitado o requerimento ele votação nominal. 

O ·sr. Maurício de I,.acerda: Çpela ordem) - Sr. Pr.esidente, deve ha .• 
~er engano;" requeiro a verificação da v·ctação. 

Procedendo-se â verifjcação da votaçã.o, reconhecendo-se .terem vota.do a 
f f' Yor 19 Srs. Deputados e contra 77; total, 96. 

O 81•. Presidente: - Não ha numero, Vai-se proceder ã chamada . 
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0 ' Sr. Andrade Bezerra: - (1• Sec1·etario) procede & chiuna~ doS' 
:SM. Deputados. 

Feita a chamada, verifica-se t erem se ausentados QS Srs. ·Ab el Chermont, 
Her<mlano Parga, Thomaz Accioly, ~homaz cavalcantl, .cunha Lima, Oscar 
;Soares, Eduairdo Tavares, Lourenço de Síl., Alexandrino <la' Rocha, Pedrc; 
.Corrêa, Alfredo de Maya, Miguel Palmeira, Costa Rego, Pedm Lago, Joãc, 
Mangabe!Ta, Seabra Filho, Elpidio Mesquita, Ubaldc, Ramalhete, Octav.io da 
'Rocha Miranda, Salles Filho, José Tolenti}:lo, João Guimarães, Themlstocles 
de Almeida, Buarque de Nazareth, Ramiro Braga. José de Moraes, Fran-
-0isco Marcondes, Maurício de Lacerda, Teixeira Brandão, José Gonçalvés, 
.Henorato Alves, Barras Penteado, Manoel VH!aboim, Pereira de Oliveira, Eva. 
risto do. Amaral, João Simplicio, Carlos· Pennafiel, Marçal Escobar, Nabucc; 
-Oe Gouvêa, Domingos Mascarenhas e Barbosa Gon~alves. 

O Sr. Presidente: - Re&ponderam á chamada 9.; Srs. Deputaà.os·. 
Não ha numero para se prosegui~ nai; votaçôe,s. 

SESSÃO Dljl 16 DE AGOSTO 

Continuação da votação. do projecto n. 1~2. de 1918, approvando os de-
-cret-0s do Poder Executivo ns. 12.787 , 'de 30 de Dezembro de 19H, e 12, ,902', 
de 6 id1e Março de 1918,, S-Obre a prorogação do estado de sitio; com ;restri-

-~ções do /:Jr. Prudente de Moraes e declaração de voto do SI!". Arnolpho Aze-
v-edo (com emendas) (d.Íscussã,o unica). 

Approvrudos. successivamente em discussão urtica, salvo a emenda, os 
.seguint es artigos do projecto. 

O Congresso Nacional decreta: 
A.rt. 1.° Ficam approvados os decretos do Poder ExecutâV10 ns. 12. 781, 

·d:e 1917, e 12 : 902, de 6 cl;e Março de 1918, - o primeiro, que prorogou até 
:26 de Fevereiro do corrente anno o estado de siltio declarado, em virtudl)l de 
resolução legislativa, pelo •decreto ef(ecutivo n. 12. 716, de 17 de N:ovembro 
·de 1917, para o Districto Federal e Estados do Rio de Janeiro, S. Paulo,. Pa-
ra:ná, Santa Catharina e Rio Grande do Sul; - o segundo., que declarou em 
estaldo CUe sitio o mencionado Districto e referidos Els1:ados, de 6 de Ma.rç-o 
a 31 de Dezembro do corrente anno. 

Art. 2.0 São ·aipprovaictos os actos e medidas de excepção praticados' pelo 
Poder Executivo no decurso dio !estado de sitio, a contar do diecreto n. 12. 716, 
·de 17 de Novembro de 191'7, até a data de 6 de Junho de ·1918, que é a da. 
miensagem presidencial referente ao mesmo estado de sitio. 

Art. 3.0 Revogam-se as disiposições em contrario. 
Rejeita:da a -emenda do ,sr. Marçal de Escoba r., 



~ºº 
E' considerada prejUJdícacla a emen,da 13ubst.itutJ!va d!o Sr.. Prud'ente de 

Mara.es. 

O Sr. Presidente: - O pr.oj.e cto vai á Commissãio de Rectacção. 

O Sr . Presiiden,te: 
que vai ser lida. 

A.ch:a-se sobre a mesa uma dedl·aração de v:oto 

E' 1.i:éfa a seguânte decaaração de voto: 
Em l!l.Ssumpto de tamanha imp·ortancia juridica e politdca, na mais lár-

ga aocepção deste ultimio termo, parece-me, cada~ Ullll .de nós deve ··e:rhittfr 
sua opinião livre e sincera. Faç'o por i.sto uma breve declaração de voto ·'ra·-
voravel ao projecto, pelos fun1da1mentos e com a rrestricção dOu.triI11aria cons-
tantes d.as oonsi'derações do Sr . Deputado Arnolpho Azevedo, as quaes, 'se 
qualquer autoridade pudesse ter meu desvalioso parecer, ipediria licença pam 
eubscrevier, tão juridica.s e ex.alctas se me af<iguram ella.s. 

Devo, aliás, declarar que, tendo ouvido com a maxima attenção a bri-
ahante justificação do voto ·em separado do Sr. Deputado Pruidiente de Mo-
ra.es, se seus argumentos não me convenceram de todas as conclusões desse 
notavel trrubalho, fizeram-me, o que é ·bem ma.is valioso, uma. grande ad!mi-
ração pela rara elevação de vistais com que discutia o assumpto o nobre 
parlamentar, collocando a questão em um terireno puramente doutrina.rio, 
em que as diviergencôas se 1 pódem estabelecer, sem affectar as personalidades. 
E não lograram convencer-me essas razões, tã.o superio1.1mente desenvohi'klas, 
pelo seguinte: 

O estado de sitfo ql.li6 'vem sendo decretado é p.atural consequen'ci·a do 
estado de guerra, e por e lle, e só por eue, se justifica. Para jul.gal-o, não en-
contramos precedentes nos cai;:os anteriores, todos motivados por caU'sas di-
V'ersas. Não fõra m.esmo a reclacção do art. 34, n. 21, da Constituição, es•-
tabelooendo como um dos motivos .para a suspensão de g<arantia "a emer~ 
gencia de aggvessão de fprças e-xtrangeiiras", e seri·a sustentavel, em' boa 
doutrina, que as medidas tomadas pe1o PodJer Executivo, _suspendendo ga-
ramtias, ou -outras que as rç.ircumstancias imperi-0samente exigbssem, não pre-
cisariam de outro fundlamlflnto sinão as faculdades excepci•onaes de que a·e~ 
v•etia estar investido o Governo pela situação ·de guerra .. 

:Ma.teria discutível sob 'O ponto de vista tl:leoric-0, j á não pôde no caso 
ser sujeita a duvida, diante éLa. resolução do Cong:riesso, sanccion:ada . pelo 
executivo, exigindo, apezar da declaração de guerra, declaração do sitio, para 
.suspensão das garantias . Como quer que seja, i:nt rtetanto, · é a situação de 
guerr~ .que dá m-0ti;vo ·n:a hypothese, ao •estado de sitio . . Decretando--0 com 
.esse· fund.aJmento, pm•eoe-llj.e, bem procedeu -0 Gqvexno dandio-lhe mais dila~ 
tado prazo, dentro )lo ,qu~l, seria licito suppôr não desapparecesse aqueUe 
motivo. Reconhecendo a permanencia desse facto, a guerra, de tã~ graves 
oonsequencias para a vida. n:aciona:l, não ha corp.o .n ega,r-se approvação aos 
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decret99 do Governo, que estabeleceram o estado de sitió . Nada,. se encontra 
na Constituição que limite a facu~dade do Executivo, quanto ·aio prazo dessa 
medida de excepção. Até mesmo a lettra do_ art. 34, n. cit. p.a.r.ece autoI'izar 
interpretacão no sentido da ~ossibilidade dessa e'ften:são de prazo, além ~ 
reunião .do Congresso. Porque, dando-se all1 ao Congress_o a ,faculdade de 
suspenCLer o sitio !decretado pelo Presidente, no intervallo das sessões .parla-
menta.Pes, ·esse diireito presuppõe que o sitio abrange um período em que o 
Congresso esteja reunido . 

As considerações de ordem politica, tão brilhantemente expostas e com 
tamanha razão, no notavel voto em separado do Sr. Deputado Prudente de 
Moraes, parecem-me no ooso, insubsistentes, quando se considera que o fun-
damento daquella medida é a <defesa nacional, .ª segurança e a existencia 
da propria N~~ção. Desapparecem assim, em grande parte, os perigos de U:Ina 
acção do Governo, reaccionaria, coercitiva de liberdades e interesses parti-
culares, sempre para temer, quando a sUSlpensão de garantias· se dá em V'ir-
tude de cornmoc_;ão interna, quando a acção do Governo e seus auxiliares 
visa ·defender a ordem e m.anter a autoriclade contra e1eanentos subversivos 
dentro do paiz. 

Ntem -mesmo praticamen.te vejo ,qualquer inconvenioencia no acto do G<J-
veron, decretando, por aquelle motivu excepcional, o sitio, além. da época da 
r eunião do Congresso, uma vez que este, se e quando reconhecer a cessação 
daquelle motivo, ' poderá, em qualquer momento, suspender aquella medida. 
Nem ainda quanto á circumstancia de attingir o proximo período presiden-
cial. Em primeiro lugar, porque a manutenção do sitio presuppõe a perma-
nenoia do estado de guerra, circumstancia de ordem externa., E em segundo 
Qugar, porque o estado de sitio importa •em uma somma de poderes excepcio-
ruaes enfeixados nas mãos do Poder Executivo. Seria na rea.lidrud.e inqualifi-
cavel a hypothese desse poder ver-se obrigooo a governar com o estado de 
sitio. O Governo applica as faculdades de que está investido na medida em 
que o entender, ou não as applica mesmo de t-odo. Nem ha, por outro laJdo, 
meio de determinar-lhe o grão dessa ap,pl1cação. 

Parece-ane ainda que o Congresso, approvando os varias tdecre.tos que 
estabeleceram o sitio, não póde entrar na apreciação dos actos- praticados em 
virtude desses decretos· pelo Governo, o quail exerceu com ess-es actos uma 
funcção constitucional que lhe é privativa e da qual não tem que dar con-
tas ao Poder Legislativo. 

Isto posto, voto pela approvação d'os mesmos decretos mencionados y,..., 
projecto da Commissão de Constituição e Justiça e pelo archivam.em.v ~ 
mensagem na parte em que se refere aos actos praticados pelo Governo, em 
Virtude dos mesmos decretos . 

Sala das Sessões, 16 de Agosto de 1918. - Andrade B.ezerra,. 
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O Sr. Vicente Piragibe (pela ordem): - P edi a palavra pa ra enviar á. 
Mesa a seguin~e declaração dle voto: 

V'em á Mesa e é Uda a seguinte declaração de voto: 
"Declaro · ter votado contra o projecto n. 152, de 1918, approvando os 

d ecretos do Poder Executivo sobTe a prorogaç.ão do esta.do de sitio, pm• ·en-
tender que a verda deira dioutrl•na constitucional no assUJinpto está consub-
stanciada! no substitutivo do DeputaJdo Prudent<~ de Moraes. 

Rio, 16 de Agosto de 1918. - Vicente F. C . Piragibe. " 
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SENADQ FEDERAL 

SESSÃO DE 31 DE AGOSTO DE 1918 

N. 173 - 1918 

1 1 
A propos1çao n . 47, da Camara dos Deputados1 de 20 do fi~dante1 rela-

tiva á approvação dos actos do Executivo ns. 12.787,, de 31 de Dezembro , de 
1917, e 12 . 902, de 6 de Março deste anno, e das med.Ida s de excepção prat1--
cadas pelo mesmo ?oder ·e decorrentes desses decretos, deve ser vota4iJ, e 
acceita pelo .Senado. 

Com effeito, desdobrando a acçãó (\o Presidente ida Republica, em. torno 
do art. 1° da lei n. 3.393, d.e 16 de Novembro de 1917,, encontrasse a Coµunis-
são ·em f ace de duas questões : 1 

a) a •da ,prorogação do sitio, amtor,izada pelo Congrefso, ,n-0 uso da facul-
dade que lhe confere o art. 34, n. 21, da Constituição; '• 

b) a da decr etação de providencias excepcionaes, necessarias 'á S6gUr'dn-
ça, defesa e m anutenção da soberania e da ordem: 

.Quanto ao primeiro aspecto do p11ocedimento do Chefe da Nação, oliseado 
em uma _de1'egação ampla ·da Legislatura, aiconselhada •peLo conheciment'o mais 
seguro, constante e positivo que tem a suprema administração das nossas 
relações internacionaes e das medidas policiaes e de vigilancia, ·de que care-
cemos, o -criterio de apreciação se reduz a examinar s·i ó Presidente J?odia 
esta:pelecer .o sitio para um perioào 01i espaço rlf3 tem'(po além à-O seu 
mandato. ,. 

Entende a Commissão que sim, isto é, que1 não estando em jog-0 os pre-
dicamentos do subejctiV'ismo. m as um ·.facto -concreto - o estado de guerra, 
sendo esse .o objectivo da a utori;ação consta~te da lei n. 3.393, procedeu C(}~ 
muito acerto e patriot,ismo o Executivo prorogando o sitio até 31 çle De~e\:nb\·o 
deste anno: 1º, porque o desenrolar dos aconteciment<;>s tem i:le!lmen~ido, 
posto em fallencia todos os .calculas e previsões dos entendidos·, profissioriaes 
e não profissi·onaes, a respeito da éi;i'óca, anno e mez; Ioga r .e -co11dições em 
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que eleve terminar a brutal conflagra ção; 2°, porque, mesmo após a ces..<;a,-
cão da.'3 ·hostilidades e durante as negociações de paz. desorganizadas, como 
ficarão, o velho e o novo mu11do, aind<L se poderá, entre nós, como em. outros 
paizes, ter mão ao recurso extremo do sitio. 

Além dis·to, n enhuma lei, nenhum aoto do Executivo é irrevogavel. Des-
a.pparecendo o motivo que os determinou, especialmente tratando-se de me-
dida de excepção, nilo ha razão para que .prevaleçam, cumprindo ao poder 
comJJetente, a bem da ordem e da :justiça, ·eliminar o producto legislativo ou 
a resolução administrativa, que não tem · mais, fundam,ento,. · E' o 

1
·qu'e 'deV:era 

fazer o titular do Executivo no proxiíno quad'rienn:io, si " reconhecer que o · si-
tio não tem a procedenc1a que teve. 

A resJJeito da segunda questão, é evidente que o Presidente vrocedeu 
oom moderação e elevado patriotismo decretando em consequencla do sitio, 
sómente as meilid1;1,s que as circumstancias exigiram e que se acham enume-
radas 'em sua mensagem. 

Isto posto, é a Commissão de aprecer que seja aipprovada a proposição da 
(',amara dos Deputados, ;brilhantemente justificada pelo Relator da Commis-
são de Constituigão e Justiça daquellai Casa do Congresso. 

Sala das Commissões, em RO de Agosto de 1918. - F. Mendes de Almeida, 
, Pr_esidente (pela conclusão). - Lopes Gonçalves. - Relator. 

PROPOSIÇÃO DA CAM ARA DOS fDEPUTADOS N . 47, DE 1918, A QUE SE REFERl!l O PARmCER 

SUPRA 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° Ficam a;ppt"ovados os decr·etos do Poder Executivo ns. 12. 787, de 

31 de Dezembro de 1917, e 12. 902, de 6 de Março de 1918-o primei.ro, que pro-
rogou até 26 de F~vereir.o do corrente anno o estado de sitio declarado, em 
virt~de de

0 

resolução legislativa, pelo decreto executivo n. 12. 716, de 17 de 
Novembro de 1917, para o Districto Federal e Estados do Rio de Janeiro. 
S. Paulo, Paraná, .Santa Çatharina e Rio Grande do .Sul; - ·o segundo, que 
declarou !lm estado de sitio ~ mencionado Districto e referidos Estados, de 
6_ de Marc;}o a 31 de Dezembro do corrente a nno. 

Art. 2.0 São approvados os actos e medidas de excepção ·praticados p elo 
·' P:oder . E:x;ecl,ltivo no decurso do ,estado de sitio, a contar do decl'eto nume-

ro 12.716, de 17 de Novembro de 1917, até a data de 6 de Junho de 1918, que 
.. ,é a da mensagem presidencial referente ao mesmo estado de sitio. 

Art. 3.ºRevogam-se as disposições em contra rio. 
Camara dos. Deputados, 20 de Agosto de 1918. - João Vespu.cio de .A.breu 

, ti ·Sfüia, PI'esidente em ex\Olrci-cio.-A. V .. d e Andrade Bezerra, tº Secreta.rio.-
J1ivenal . Lwmartine q.e Faria, 2° Secretar·lo. - A imprimir. 
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SESSÃO DE 10 DE SETEMBRO 

.Di-scussão unica .da proposição da Carnara dos Deputados, n. 47 ,. de 1918, 
aipprovando os decreto& do Poder Executivo ns. 12 .. 787. de 31 de De~m~ro 
de 1917, e 12.902, de 6 de Março de 1918 - o primeiro, que prorogou até 26 
de Feverei_ro do corrente anno, o estado de sitio declarado em virtude de re-
solução legislativa, pelo decreto executivo n. 12.716, de 17 de Novembro de 

. 1917, para o Districto Flederal e Estados -do Rio de Janeiro, S. Paulo, P,araná, 
'Santa Catharina a Rio Grande ·do Sul; - 'O segundo, que declarou em es-
tado de sitio o mencionado Districto e referidos Estados, de 6 de Março a 31 
-Oe Dezembro do corrente anno, 

O Sr. Miguel de Oarvalho (*): - -Sr. Presidente, a mensagem do 
Sr. Presidente da Republica aando conta do modo por que foi mantido o es-
tado de sitio nos l-0gares da Republica, por elle abrangidos não dá Jogar sinão 
para grande satisfação lie todos nós. 

O preceito constitucional foi obedecido; não só foi trazido ao Congress-0, 
por meio dessa mensagem, o facto do estado de sitio que a;brangeu diversas 
épocas, conforme nesse documento se declara, -como a referencia a todas as 
medidas de excepção tomadas por essa 'Oocasião. 

Ellas se limitaram á censura te}egraphica, da correspondencia epistolar, 
da Imprensa e da detenção de alguns indivíduos, que foram considerados 
como elementos de possivel perturbação da ordem. 

Realmente nem houve reclamações trazidas a ·publico, nem transmittida.s 
particularmente, de que uma arma •tão -p erigosa, u sada por tanto tempo, ti-
vesse sahido de mãos patrioticas, prudentes e bem intencionadas, para ser-
vir de instrumento d-e paixões contra os nossos concidadãos ou contra· o modo 
de viver em que nos achamos. 

Na mensagem, porém, ha um ponto de insignificancia apparente,. h a um 
·incidente que parece não deV'er ser assignalado na tribuna do .Senado, de-
pois ·do que venho de dizer; ·vem a ser a data desse documento" offüc>alc.i ·A 
mensagem •está datada de 6 de Junho deste anno. Ora, ó que dispõe a · nossa 
Constituição é -que a noticia sobre o estado de ·sitio e sobre os acontecimen-

. tos nelle dados seja trazida ao Congresso, logo que elle se reuna. O Con-gFes-
'ªº reuniu-se a 3 de Maio e só um m ez e tanto ·depois é que o .Ch efe .doi-l;'oder 

· E'xecuti<Vo veiu cumprir esse preceito constitucional. 
Sr. Pres,idente, ·é ·de ·uma insignlficanoia relativa essa infra~ção; par~

cé-me, porém.. opportuno que, a :pr-0posito desta inobservancia do nosso ~s

tatuto politi.co, se encontre margem para fazer 'algumas <:onsiderações te~
dentes· a manter a sua integridade, pois, si sempre formos -calando esses ligei-
'rós 'esquecimentos ·sobre as disp-0sições constitucionaes, entre as quaes n~o 

· ba nenhuma que seja maior .ou ,menor, são todas iguaes, ·porque todas fir-

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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m.am direitos, chegaremos a um ponto de verdadeiro per-igo para o regirnen 
que adoptamos. 

O justo equilíbrio dos poderes é o que estabelece a felicidade da nação ; 
o respeito recipr-0co ás r egra·s constituc!onaes estabelecidas, ctuanto 'ao 
Executivo ou a o Legislativo, é que dá vigor, força, "prestigio á admin!stra:ção 
publica, ·é que torna o regímen verdadeirame:µte amado p~fos cidadãos qu.e 
'o adoptaram. 

Não podía mos imaginar 'a possibÜidade lle um governo dem-0cratfco sem 
esse . eq~Útbrio mantido pelos 'preceitos institucionaes . · 

Ha nos povos que .se governam p.or ·leis fundamenta&s, com a nossa, a 
verdadeira feHcidade quando, sendo ellas observadas, o regimen se m antém 
integro, sem que um dos dous principaes poderes n acionaes trate de absor-
ver um ao .outro ou trate um de reduzir a acção do outro. 

Governo ef!iciente, governo que felicita o povo só pôde h aver, quando 
consorciado com a opinião naciona.l. 

Si isto succede na vida commum, maior vulto toma nas condições exce-· 
pcionaes em que hoje se vive não só na nossa patria como em todo o mundo. 

Este princi.pio basico de oongraçamento das forças governantes com as 
m anifestações da opinião publ>ica dá-se em toda pa rte e ainda agora se 
observa no velho e no novo mundo, a propesito da grande crise que todos 
atravessamos e que tem repercutido em toda parte. 

Ha um livro, cuja le/ tura devo á 'obsequiosidade de illustre collega e 
aimigo que ass1gna:l'a que esta foi a preoccu:pação d:a,s grandes naçõ·es por 
occasião de se approximí!-r o cataclysma de 1914. 

Cada uma dellas, an~es de tudo, procurou consorciar a acção governa-
mental com a opinião cpuqlica . E' assim que a g rande Inglaterra. cuja opiniiio 
franca era de não intervir na guerra, quer por parte do govern9, quer por 
parte da nação, chegado \O momento em que ella, que · já se tinha re-
cusado a intervir, caso :;~ .AJllemanha temtass·e aggredir a Framçai, el!a que 
a'O proprio Presidente da Republ'ica Franceza respond'era não ser iss~o per-
mittido na situação de entfi.o ao grande paiz, chegada a occaSlião em qúe a 
Belgica tloi conculca;cl'a, Vf O o s•eu territorio i;nvadido e a ppellou para ·o fr:;i--
tado assigna.do, ,entre outuas nações, pella InglaterTa, estai acudio 'ao . terreno 
da. luta.. 

Seu governo fu.ve a comprehensão de que outra nãJo pod'j:a ser a .sua 
a.ttitude, mas teve ·o grrunde traba'1ho, O grande esforl!lO de levar a nação que 
até então fôra contraria á guerra á convicção de que dalli por d1ante era 
preciso accedtar a nova !ji'tuaçã-o com toda a energia; e ·decisã-o. 

Foi um trabaJho diffjcil e longo. Os m.ezes succederam-se, era . necessa-
rio organizar as forças· die terra. o voluntariado não hastava . Oomeçou en-
tão ~ governo ·o trabalho 1die c©nvencim'ento para que fosse acceita a lcl da 
conscripção. O serviço qe pl'opaganda, offic'ial foi f·eito incesoointemente e 
V. Ex. sabe que mais de um anno foi consumido na passagem dessa lei, 



, 

307 -

que ainda não tem a ef'f€ctiyiclade intei.ra, como na Irlanda, uma das partes da 
Ip.glaterra. 

Tambem sabem(Js que não fO'i conseguida a unanimidade, mas, W'l;\l a, 
maioria: da grande uação em favor da nova situaçã'O. Vemos o p,artido P;;t~ 

aifista chel'Íado por ô:lnoa:er combatendo pelas suas idéas. 
Conooguio, por<'im, o GoverEJb inglez a.quilQo que ã;esejavai: irmanar. o B'SU 

sen1lÍlmento com .o da. maJioria da nação. Na Itwlia, srubemos que aJ opinião se 
d.i'Vidia em· tres grupos. Havia- o grupo sympathico ã Al1em:anha, o gru.p,o 
que .ae· batia pela neutralidade e o grupo dos que queriam a alliança com 
as nações jâ em guerra. O Governo· da Italia era pela neutralidade, dÍsponÇI.() 
de 400 votos em uma assernbléa d e 500 repregentantes. Mas foi .t1lll. o trab.alb,o 
de prÍipaganda feito pel0 grupo sympathico â c~usa -O:a Entente, que o Go-
verno se vio eoagid!o ou a acceitar a opinião dos que e"Q.tãio jã constltujam, 
.a r,n.aiovia <,iaJ nação e ir em auxil,io ~ Entente, ou resign,ar os seui;i cargos 
ql.l,e occupavam por d~Joegação da corô.a . E ssa luta de p rto,;agan.da e de II"e-

slstenci,a, entre a opinião e o Governo estendeu-se por mais de ~~no. 
De •observa,ção propriw, virmos o q.ue ·succedeu e ai>n~ succedei na ~n

ça: a campanha !Wl1ntida _pelo Governo no sentido de a nnulilar os elementos, 
1>,ac:'ifistas, elementos <1ue tiveram fi s ua frente homens do~ mais import:;Lnte.~ 
daquella R-epublica;. Ai:ncl.a hoje a acção energica d~ Clemencea~ i;ião conse-
guio reduzir um girupo de cem Deputados que não está d~, a:ocõ~·c;J.o 9or;i;i as, 
·suas opiniões, grupo esse que. -se manifestou contrar~o ao Governo por °>eca-
~ião do. convl'mio celebTado entre a .frança e 0 B rasil acerca do aproveitarrnento 
dos navios ·ex-allemães1. 

Nos E st ados Unidos, a cuja feição nos organizamos, fü.Çlo,s conhecen;iqs, o1 
esforço •€11Thpregado pe.lo seu han.rrado e mustre P.resident'e, por toÇ(O/l os que 
viam não h aV'er aut1.·a solução sinão irem em apoio fJ'.'l!l.Ilco e ~c.idido 9-os 
afiliruios. 

Foi preciso, ·entretanto, para que a opinião prestigiasse por 1nteiro o Go-
verno, que se fizesse o Berviço de propaganda, com.o nunca foi f<eifo em ne-
nhuma outro n ação, e que se désse a luta co.m o partido pacifis1f, repr'esen-
trul.o por mais de dez milhões de americanos de origem gennani.ca. 

Esses factos demonstram que nôs t'emos .a'iante dos .olhas a lição dada por 
esta graJnde nação, lição que já aprendemos e:rri tempos ilfos, da necess;ida de 
do COThSlürOiO da opinião e do Governo. 

Infelizmente, Sr. Pre.siden te, não e ncontramos, s obretudo de temi;>os !1: 
esta J,Jarte; essa ap!IJroximração manifestadB; por parte cl,o Executivo com refe-
renç.ia ao Legislativo. · 

\ iivemos em uma , situaçãJo difficLl e emba,raçosa, par~cem:lo que ll,lã~ qqs 
inter'ilssamos pela causa publica, não fazendo nenhumJa ajlusã o a factos dB. 
maior transcenrlencia, porque d•elles não temos conhecimimto. 

o SR. LOPES GONÇALVEJS: - De minim.is no.n <nfTat _ Pretor ~ é o 9.}l'~ 

V. Ex . quer dizer. 
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O SR. MIGUEL DEJ CARVALHO: - Há occa:siões em que me v;ejo to1nado dt- · 
· o::erto vexame quando a mim, que sou representante da Nação, perguntam seo 
realment!e nós somos alliados de outras .nações, .quaes são efüas, em ·que 
condiç:ões nos achaornos .. Vexo-me porque, parece-me, como representante µa. 
Nação, eu deveria saber se oexistem ou não al!iados, quaes. elles são, quaes. 
os deveres que advêm . para a .nossa Patria d'essa a!l.liamça, 'P'Orque não pôde 
haver all'iado sem t e r hav.ido alliança, .não pôde haver a lliança .sem umia for-
mula escripta, ou por trata.do ou 1por accôrdo, ou por uma convenção que. 
defina as .obriga.ções de cada uma das partes .que se a,pp:rioximam .. Não sei. 
mesrrto se temos ou não al!liados. Se, por um lado, vejo mesmo em documentos. 
officiaes o trat:an.1Jento d~ nossos alliados, atê hoj e ·não tenho noticia, CillilJO re-
presenta,nte da Nação, de haver sid'o celebrado tratado ou . a.ccôrdo trazido ao. 
Congresso Nacional. 

A nossa Constituição ê clara. Diz que o Executivo poderá celebrar a.ccõr-
dos, convenções, pactos, sempre ad referendum do Congresso., Ora, o Con-
gresso atê agora não conheceu clJe nenhum trataxl:o, de nenhum accõrdo, de · 
nenhum.a convenção que o Brasil t enha celebrado c.om qualquer outra 
Nação. 

O SR. DOPES GONÇALVES : - Pa ra entrar na guerra oom os europeus! E' a 
alliança da civilização, dos bons principios, segundo todos dizem, para com-
ba ter o déSP'Otismo. 

O SR. MARCII,ro DE ~1AC)J!RDA: - E' muito vago. 
O SR . MIGUEL DE CAp.vALHo: - Precisamos saber em que condiçõec;: nos 

achamos constitucionalm:ente para termos o direito •de exigir sacrificioo ele 
cidadãos braisileiros. 

O m:fure Senador ap'lorteou-me, dizendo que é a alliança da civilizacáo. 
o SR. REGO MONTE!R'p: - lronica.D1Jente. 
o SR. LOPES GONÇALVES: -- E' o que <dizem . 
Q SR. ·MIGUEL D.El CARVALHO: - N6s não vivemos sómente ele iphra.$e!i; nó!'l 

vivemos. como ~.egis'1adores, da observa.ncia dos• preceitos cKmstitucio~oo. 
O SR. LOPES GoNÇALYEJS : - Perfeitamente; estou de accôrdo com V. Ex. 
O SR . Mroua ore CARVALHO: - Rec'entemente, foi trazida a esta dasa a . 

correspondencia haivida a pr'Oposito da independencia da Polonia,. ficando 
ella consignada em s eus Annaes . 

Foi um accôrdo cel'ebrado pelas nações alhadas . F'oi 'll;ffi. accô11à10 assi. 
~nado por qua tro c'las rp.a.is poderosas . Nós fomos convidaidos a nos mani-
f·estq,r acerca desse accô11do, e , por nota do Executivo, fui' decilarado, em n·ome 
é!:O Sr. P11esiden'1:e da R~publica., que Brasil rec•onhecia a ind:ependencia d::t 
Poloniai e acceitava as condições estipuladas na EuroP'a, por océamão die se 
tomar essa d:el<iberaçãio. 

E' isso ·uma convençãio? Obriga-nos esta attit.ude a caminhar de 11.CCõrdo 
com as naçõe8 que a subscreveram? Se assim é, por que <esise pacto, <>..ssa 
convenção, esse ajuste não foi trazido ao conhecimento do S'enad-o? 

o SR. MARCIT.IO DJ;J LACERDA~ - Tudo isso ê secreüo . 
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O SR . . MIGUEL DE CARVALHO; - Ainda mais: celebrou-se um convenio ---' 
tàl é o nome - a proposito do aproveitamento tdos navios pertenC'entes ~ 
a;Uemães, em cuja posse nos i:m,mittimos. Essê convemio teve dua.a p~· 
'l'eve' a parte r elativa á pdlitica intemacion:ail, discutida e resolvida no .Mi~ 
nisterl.o ·das Relações Exteriores e só de·pois de estabelecido esse conve:ri.io 
dip1oma.tico, teve lugar a parte ;eferei:ite ás finanças, passando a · ~er tratidj 
pelo Sr . . Ministro da, Fazenda. E' ou não é uma <ionvençãio? 

Disse e repito. Sr. P:residente, que, em documentos officiaes, aqui mesmo 
nesta Casa, tem haivido referencias ao::; nossos alhadas, mas nessas mie~ 
notas, que dizem respeito á i·ndiependiencia da Polünia, se ass~gnala cl.ara-
mente quaes são as nações alliadas e entre ella~ não figurai o Bra.'lil. 

Procurei, levado pe·la curiosidade e tambe·m pello desejo üe dar UJID. bom 
desempenho aos meus deveres d:e representante da Nação. , . 

0 SR. LOPElS GONÇALVES: - E tem semprie levado a effeito. 
0 SR. MIGUEL Dlil CARVALHO: - ... ver se encontiravai na mensagem em 

que -0 Presidente da Republica dá noticia ao OongT'esso dos negocios publiCOll·, 
até o dia 3 de Maio, se havia alguma noticia a r·espeito 1cliesse caso iJmpor-
tantissimo, qual o de estarmos alliados ou não a outras nações. . , 

Nada encontrei. Com ·anela percorri o livro que me f.oi enviado offic.i.al-
mente - o livro verde - .e bastava a côr da ·encadernação para que aa zni-' 
:ilha.a esperanças C1reseessem quando procurava ver a solução do prAlblema 
entre os. documentos neUe reu il!idos, tal qual s·e fosse a encadernação de 
amarEillo, que é a côr da desesperança, e ereto que, tanto.s sejam os · vo1u.: 
mes, quantas as côres que coTI1stituem o espectro solar, havemos de 'ficar 
sempre iia mesma ignoranc'ia de ter h avido ou de não tJer havrdo al'Úançlt . 

Eu, Sr. Presidente, nãio duvido dO interesse que., sobre este a.ssumpto, 
tenha tomado o hionrado •Sr. Ministro das Relações Exteriores e estou certd 
da. comprehensão que tem do desempenho d.as suas obri.gações, não de'Sconhe'~ 
cendo tambem a s ua capacidade. 

Se .eu tivesse ma~ores duvidas a esse respeito, ellas desap~oeriam, 

diante da affirmação feita pei,o representante ·de uma potencia amiga ~ 
um acto sO!emne, affir.m.ação que se reduz a urna formula realmente encan-
tadorai pa.ra nós brasileiros. Nessa. so1emi:nidade disse o Miruilstro .da nacãÓ 
amiga que havia tres homens sobre os quaies estavam fitos 1os olhQs .de toda 
n. humanidade, •tres homens que representavam o triangu]o da def·e.sa da 
civili7..ac;:ão, da justiça e do direito, contra a barba.ria, a falS'1dade e a trohição._. 
Eram elles Woodrow Willson, Lloyd George ·e Clemenceau, mas que faltava 
p·ara completar esse gTupo d:e homens que a humanidade nunca esquecerá, . 
um n~me - o do Dr. Nilo Peçanha - para que no futuro, com o mesmo 
brilho dos outros, fosse applaudido pela humanidade . 

Lembrei-me, Sr. Presfdente, des ta bella constellação. Poder-se -hia dizer 
me.sino a ma~s . bella que adorna o nosso firmamento - Orion. Ahi está. r~ 

grande quadrilatero da civilização, da capackl'ade, de todOs os e1'ementos no~ 



taveis. Repito: W;oodrow Wi!Son, Lloyd George, Olemenceau e b Dr. 'Nilo 
Peça.nha! 

Esta ruttestaç:ão do max;imo valor deu-me inteira tranquillidade, tran-. 
quill.Làade que augmentou á medida que se reproduziam no Itam.a;raty as 
recepções, os convescotes, as tertulias, enifim todas as man:ifestações de' con-
tentamento e saüsfação, inc;ompative1s com uma época de tristezas, oom 
uma época de perigos nactonaes, se porventura ainda ha tristezas e perigos 
Jiacionaes a serem coollJprehendidos dentro da Secretaria das Exte.riorida:des, 
não n'la;is Secretar.ia dos NegociQs Exteriores . 

Assim correm as e.ousas sobre o ponto de vista internacim1al. PoS':itiV'a'" 
mente não sabemos em que poS'ição nos achamos nesta ocmsiãio tão dif'ficiÍ 
para toda a hum.am!dade. 

Se nos preoccupamos cotn os assumptos mtlJitares, rtão é . mais agl"a.daivel 
a situaçãio do Congresso. 

N:a pasta da Guerl"a já foi declara.do -0fficialmente que ~ situação do 
Ex;ercito era de "lstado ele gue«-ra, m.as não de operações miilitares . 

Na Marünha, é evidente, já nós· passámos· do estado de guerra pa.ra as 
operações de guerra. 

Na pasta da. Guerra não . sei se ha a.inda hoje a mes·rna oomprehensã-0, 
oevois de DJoticias que nos têm chegado de que a,viaidores, soldados do noi;;s9 
Exercito, incorpor~dos a urna oommissão medica e ultiplamente á com1111s13ã~ 
militar q.ue 1á se achava, ~inharrun paira, o front, isto é, para o terreno 
Qnde se luta. 

E' certo que urm representante :do Brasil junto a uma Côrte arni&'l1- . d'e-
cla.rou que ·era verosirnil que o Exercito brasileiro fosse compartilhar da luta,, 

Esta informa.ção. porém, f .oi contestada em noticia official ou :õ'erni-offi-
Ç!iosa . Mas, como quer que seja, custa a compirehep.der que tenhrumos re-

.vnisentantes no exterinr que 11vancem prop-0sições desta ordem, não estap.-
do devidamente instruldos. 

Quanto á Marinha, não <ligo que V, Ex., Sr . Presidient:e, saiba tanto 
quanto eu, po'is na alta posição em que está colloca;do deve saber muito 
malB; mas, quamto á 1\II!ari'llhll , um telegramma da Europa, que cons.egu1o 
vencer a censura lá estabeleciqa e trans1Jôr a que ex18'te em nosso paiz, no-
ticiou que a bandeill'a do Brasil figurava no Medit.erraneo. Esta noticia não 
foi contestada , de moela que, si nceramente; nem official nemi. 1part1ctinarmente, 
eu sei se desde aquf;lla época f.l· bandeira braslleira se -0stentava a~ lado da-
quellas que tinha m a seu cargo a defesa da civilizàção. 

. 1\!Íwis tarde, devido á amailJlilidade do Sr. Sidonio Paies, Presidente da 
Republica Portugueza, chegou aqui a noticia de que havia aportado na 
Lus ita.nia a esqua:dra bras-iJeir<i-. Houve troca de telegTam.mas c.ongTatulato" 
r ios, mas nós de nada fomos i11formadds. 

Parec'e haver esqu~cimento da existencia do Poder Legis~aitivo e, pa.rti-
culamnente , ·do Senado. Digo e.gquec!mento particularni.ente do Senado, por-
que nã o ha muito U que tinha tido lugar uma expeI"iencia no nosS!Q ArsemaJ 
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de Mar:i.!11ha sobre a efficiencia de hyid'roplanois e submerstlveis, e pa,ra assdstit· 
a eRsas experiencias foi convidada a Commissão de Finangas da ca.m~ 
dos Depu_ta dos , o respectivo Relato'!' e outros• Degutadosr; mas :pão vi que a 
QoJlll[l\is,'>M de Finanças do !3enaid:o ou• o seu Relat".1" recebesse igual convite. 
B.t'!m $ei que ~sto não importa em m11-a desqonsdderaçãJo proposital, feita ao 
Senado, mas é um symptO!IIl.a do nosso a•paigamento. 

q Sn, MA!tcn,ro DE LACERDA: - 4 poiado . 
O SR. Mraum1, pE CARVALHO: - O cyonfronto é triste. Vivemo~ alheip.t'.!'os a , 

es,sa . i:,ranclie movimentação mundial e ignorando aquillo que é f eito pelo 
E;:ir~l!tiyo, çondern.n.ados a um r:etra himento que pôde .seu ticJ;o ahi. fqra com<o 
uma . m:µiif.estagão de nossa indefferença.. 

PoJs então. aqui, nesta C'asa, nã.o houve c0.rações· que pulsassem ao sa-
ber-se que es~á gloriosa 'M'ar.inha, que •nos vem de Riaichueio, de 'Hum<J.Y'tá, 
l:le Mer-cedes, de Ouevas e de tantos outros lugares em que ,nobilitou o ;nome 

1 
do Brasil, achava-se na Eur0pa, possuída do mesmo se!l'ltimento? 

O n·osso silencio étiante de um faoto desta ordem não va~ só até o ponto 
do esquecimento do cumprimento dos nossos deveres como ·repoosentàntes da · 
Nação . . Pa:rece que te~os os· corações empedernidos; q(\e a bord~ destes na- , 
vios não iam parentes e am.i.goo nossos. 

' Sempre o silencia. ! Sempre a ind'ifferença! (Pausa.) 
Sr. PreSlidente, quarudo me vejo collocado e m uma ,situação des ta o~derq," 

per~unto a mim mesmo: que fazemos nôs a qui.? 
. Somos como que um übjecto decorat;ivo, um obilecto de luxo, corria eiites 

que se costumam g uard...'U' nas v'itrines das casas de tratairp.ent:o., para, em 
dias·. solemnes, rarps dias duram te a vi·da, sacudiir-se-lhes , o p6 para :figura,ern , 
no centro da mesa. 

'J,'E!ffiPS a vida. official , de 3 de ~o e a vida of:('icial de 15 de Novembro. 
Qt1e t.ransilt:a, por esta· Casa? O que não pôde .de'ixar de transHar, vin4o 

da ·outra. 
~lY3. quanto ·a a.pproxrimação e , congraÇ}amento, 

><:orno 1,lrnA quantida'd'e de valor positiyo ie , efficiente 
(Pnusa .) 

N:fio. I sto nós não temos. 

' seremoo considerados , 
dia viela repuplicana? 

F:;Ulei YIª nMsa Marinha. Fallei no sile!l'lcio já não digo da suai ida. 
mas d<t- sua chegada á Europa, e , fil-o propositalmeinte, porque ~ honrado 
Sr. Piresidente da Republica se podia ter deixado de ouvir o Congresso sobre 
tudq quanto ' se tem . f·eito. ~ão poãia esquece.1-o '!WSte po~j:o . Thi ao C~n
gr'Csso que S. TIJx. dirigi o uma mc;msia.gem em que •expunha a situação ,do 
Brasil diante <dos ulthno.s attentados· p'vaticadqs pela, A1Jeman11a. N es-sa men-
sagem, S. Ex. a~pellava para o L egi·slativo . As idéas n en a oont1da.s po~em ,se 
consqbstanoi,ar 11a13 13eguintes palavra,<>: represa.lia p elos :attentadGi} prati1-

-cado,s e se o C,'ongresso cpncovdava µa posse immedi'ata cl<;> vaso ' de guerra 
allemãq ancorado no vorto. da Bahia; &'ituação de gue,nra cr-eada pela ,Allemar 
nha, :ti;J.antend,o-nos n:;t de1lensiva. Sendo para isso n eces,i;;ario que. o ' Exe-

' 1 
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cutivo tivesse meios, S. Ex. ped!io-os ao Congresso, a.f.ilrn de que 6lle .JilUdesse . 
fazer a defesa da nossa patria. 

Ora, a· isituaçãio mudou di'ante ·dos factos que venho citando a V. ;Ex. 
Já não nos mantemos mais na linha -defensiva, passamos a · tomar a ot:- ) 

fensiva, j á com part·e de nosso pessoal de g u erra, já com partu de nosso ma-
terial na vai. 

Não indago do que seria melhor, do que teria lugau- P'Or occ:asião da men-
eagem que S. Ex. suggerisse ao nosso exame, os taes motivos , 3'S razões que 
o' houvessem deter:rninado a mudar, rueste ponto capital, no qual tem s:iiélo' 
solidarlo o Poder L egislativ.o, da <le.fensiva para a offensiva. Se o que ficou 
estabelecido foi que a linha era a defen&iva, parece-me, Sr. Presidente, sem·· 
absolutarrllente querer faltar · coon o respeito que devo a S. Ex. , entendo que 
o. Sr. Presidente da Republica se a chava no dever de dirigir ao Congresso. . 
uma ·exposição de motivos, a qUJal seria lida em sessão publica ou secreta .. 
que deterrnina.sse a mudança da suai comprehensão de outr'ora , para q~ nós. 
continuando sOl!idarios com S. Ex., fizessemog aquillo que então pareoesse 
ser o melhor, conforme os motivos dados. 

Creou-se, portanto, uma ailte·ração radioal do que foi estabelecido ·COnjun-· 
tamente pelo Executivo e pelo Legislativo. 

Alterando-se esse a ccõrdJo dos dous poderes, oreou-se para a nOS13111> ILa.-
rinha uma situ ação diff.icil e muito perigosa no actual momento. 

Qua l a Nação com que
1 
nos reconhecemos em guerra? Com a .Allemanha. 

(Pausa . ) 
On1de se acham as nosisf!S f-orças de mar? 
Na Europa, sob o com1na.nd~ de um aJ.m irante l'ng~ez, o chefe d<l8 lfo~a.'3' 

navaes du Inglaterra . 

Se se der a circumstancia de ser necessar'io .bombardiear um porto da 
.Austria, ou da . Turquia; se houve'l' um encontro entre navios austriacos e 
navios da esquadra brasileira; ·se o oommandante do nosso contingente · re-
ce;ber ordem para fazer fogo contra uma cidade ou contra wm navio deSsa.s 
nações, pergunto a V. Ex., Sr. PresriJden:te, pergunto a o . Senado, que· & 1 

que deve !ttzer esse comrµandante'I (Pausa prolongada.) 
Estamos em guerra com. a Austria? Estamos em guerra com a Tul"Q.uil'I. ? 
Não. 
P.ortanto, eis a ·dif'.ficwl!dade, a grande d'ifficuldade que se apresenta. ao. 

commandante da nossa flotilha. 
Parece t.(Ue nós não d1wemos atirar cont ra navios die nações amiga:s~ · 

não poCLemos bombardear cidadies de nações aimigas. 
o SR. MARCIUO DE LACE\WA: - Apoiado. 
o SR. MIGU1""L DE CARVALHO : - Esta limlitação na efficiencia das forças· . 

de mar e terra - porque di;mte das linhas do front estão envolvidos' teutos· e 
a ustríacos - devia ser acautela.da por occa.sifüo de mandarmos para a EUJropa 
uma parte d'a nossa esquadra. Deviamos poupar ao seu commaindante··esta 
situação Jdií'ficil e embaraçosa, que sõ não póde ser cog'ita;da l[lelos que nãó 
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se interessam p elas cousas publicas, de r eceber ordem de um superior em ~' 
desaccôrdo com as relações inte.rnacionaes do seu paiz e passar, talvez, 
por um cobarde da ndo :isso como excusa ou assumindo essa ·posição - unica 
na vida. das n~ões - ele ser um comm~ndante que atira contra uma nação·,: 
amiga daquella que elle representa . 

O SR. PAULO DE FRONTIN : - V. Ex. me permitte um aparte? A objeeção · 
não me parece razoavel, ·pois a esqu adra a mericana está nas mesmas con-
di(;õe'." e, portanto, o caso já d:eve ter sido estudado . 

. o SR. MIGUEL DE CARVALHO: - Não digo que o caso não tenha sido es-
tudado. Nã o tui bastante claro. A esquadra americana está na m esma situa- ·· 
ção - diz o n!obre .Senador - em que a nossa se vai achar. Porrtanto, deve 
estar re.solvida a emergenci:a, se ella se apres·entar. 

Sobre esse ponto, são ·conjecturas e eu - que m e preso >de ser vatriota 
f.ai;;tHIB·porqué não tenho noticias ... 

0 SR. MARCrr,10 DE LACERDA: Perfeitamente pvocedente. 
'O SR . MIGUEIL DEJ CARVALHO: - . . . n füo tenho informações, porque o Se• 

na do a té hoje não as mereceu . 
· ·o ·SR'. MARÓ11,ro DE LACERDA: - E continuair á a não merecer. 

ó SR. MIGUEL DE CARVALHO: - Sr. Presidente, vindo á tribuna, a proposi- ' 
tó da demora de mais de uni mez ml! apresen tação da m ensagem do Sr. Pre-
sidente da. Republica sobre o ·esta.do de sitto, tive o ensejo, aproveitei a oppor- ' 
tunldacl!e - e é isso que e u desejo que fique bem claro - de observar que. 
dessa prieteriÇão de formulas, dess·e esquecimento na communicabi!idad'e dos ·' 
dlous pod'eres, podem resultar graves prejuizos para o regi:men. 

Não tive o •proposito de exer cer u ma critica contra as a ltas autoridades . 
Se critica fiz, foi a nós mesmos., porque nos. deixam.os arr aistar por u ma si- · 
tuação d essa ordem. 

O Sena.do F eder al 1:em uima alta significação. 
o SR . 'LOPES GONÇALVES: _;_ Nem pôde deixar de t er. 
O SR. MIGUEL DE CARVALHO•: - O Senado Federal é o eixo do nosso regi-· 

men. Esse Senado jámais faltou com o seu a poio, com a sua boa vontade 
ao' ~der Executivo . 

Ainda rece•ntemente deu uma demonstração expressiva, indiscutivel, dessa: 
sua···d.isposição de amigo ouvindo a leitura de um parecer red!igido pelo 
nosso illustre coUega por S. Paulo, a proposito dJo -projecto de ~ei sobrE\ 
açarncyarcaanento. 

Declarou S. -Ex. que o seu tra balho estava feito, qu e o J.era perante 
a Com.missão e que esta u n.animiemente acceitava as suas idéas e, para não 
demorar {) projecto, dando lugar á discussão, a penas faltavam as assignatu- ' 
ras dos membros da Com.missão . 

Pois não é mos:trar boa vontade, quando o desejo de auxiliar o E:x:ecutivo 
vai até esse ponto de não se querer perder o tempo preciso para assignar 
l~rn pareet0» li do, discutido e acceito, quando, por um outro honrado collega 
nosso, sobre outro pvojecto, aqui f oi decla.rado que umà emenda acceita pela · 
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Comrr111ssão fôJ?a redigid,a e api;.esentada - designo o nome porque elle já fôre 
deeil,inaJdo - pelo D!(. C'unJ;la Machad<? .•. R~lato;>r da r espeativa ~omn;i;i,i:iS~~ m~ 
C)@mara dos Deputad'os, e uma o,utra apresentada pel9 Dr. L .eoJ?Ol«il,o ~íl 

Bu!hões, chefe d:o Comm,issariG:do da Alimentação Publica? 
Pois não é isto mostrar J;oa vontade? Não eneonwo outro temno que. 

possa substituir esse que emprego, do Senado acceitar trabalhos feit~ na 
outra Cainara. e apresental-os como seus. 

O SR. LoPES GoNÇALVE<:: -- Mas assim não prestamos serviços ao Sr. 
Presidente da Republica, prestamol-os ao paiz, que necessita de leis dom 
urgencia. 

o SR. MIGUEL DE CARVALHO : -- Sr. PresM,ente, nós, não estamos a,,qq! 
para preStar serviços ao Sr. Presidente da Republica . .,. 

O SR. LOPES GoNÇALYEJS: - Perfeitamente, p·restamol-os ;;to ipaiz. 
9 . SR. MIGUEL DE CARVALHO : - ... estainos para pl'!l,star serv:iços ao 

:pa'iz, mas com.IO p_ela, nossa Constitui~ão elle> é o Ch·efe da N;wão, ~ nelle anais 
do que em qualquer .outro ·poder que estã çorporificada. a Naç•ão, nós1 pro-
cedendo por esta fórm.a, a uxiliamos a sua acção. 

O -SR. Lo:PE:s GONÇALVES: - E' Uln poder a utonomo coono o qu~ e:x;er-
cfi)mos. 

0 ~R. MIGUEL D,EJ CARVALHO: 
c9m grande vantagem para S. EK. 

o SR. LOPES GONÇALVES: - Oaminhaimos em harµioni?- e ;;tSSi~ C.lJ..mpl"Í!ql.OS. 
o preceito oonstitu ci.onal ·da h1armonia dos poderes. 

O SR. MIGUlilL DE CARVALifo: - O que procurei nessas considerações, tal -
vez intempestivas (não apo;iÇj-do~). foi mais uma vez mani.fEwtar o meu de-
sejo da conjugação da vida. ·e.m, .commum, da união dentrp das previsões con-
stHucionaes. Nãlo quero mais. Os actos de sympathia, de cons;ideração, pe~
soal, pertencem ao Ohefe da Nação para distrfüuil-os por que:çn ~ntençler., 

Mas para nós, poder con;;;titucional, é que pe.ço, que sejamo;> ouvidos. 
que funcoíonemo·s co:ç:no a Constituição quer. 

Nest!j. quéda que se IObserva nas columnas de t<;>dos os thermometnos:, no 
thermometro das nossas relações internacíonaes, ha quéda. pronunciada. na 
no.ssa situação financeira. E .stamos quasí a zero . . . 

O SR. PANLo DE FnoNTIN : - Não estamos tão mal assim; estamos a doze 
e meio •e jã ·estivemros a c-inco ·e cinco oitavo5. 

o SR. MIGUEL DE CIIBVAI,HO: - Não íallo no t hermom.etro ca;mbí~l. fa!lp 
no thermometro das nossas finanças ... 

-O SR. LoPEs GONÇALVES : -- Quer di~er que o nossa moeda em relação ao 
ouro vale doze d inheiros. 

O SR. MIGUEL DE CARVALHp: - "' . no 'thermom•etro da nossa v ida eco-
nomica é o qµe nós vem:os. 

o '8R. !PAULO DE FRONTIN: ___, Ahí estamos m uito bem. 
O SR. MJ:auEL DE CARvAJ,HO : - Intensificamos a producçã.o .e yemol-a apo-

drecendo .nos Jogares onde ha a ccumulaçfLo de !lep.osítos. 



- 315 -

Continüo no terr'eno para onde me levam ós apartes. 
Ci>in~ dizia, apodrec·em os cereaes, mijo augmentó ráe producção, foi de-

vido aos conselhos elo Chefe da Nação, por falta dé t rans·portes. 
·o .SR. P A ULo DEl Jilll.ONTIN : - Mas ·sã.o pontos esp1eciaes. 
o SR. MrouEJL 'oEJ CARVALHO: - E nós que vemos as ilifjiicurn.ac1es. os em-

bara9os com qu'e se luc'ta ·em todos ' os ce'ntr&s populosos desta tena, nós que 
tínhamos trintai unida,~es ·de tra;nsportés para fazerr o nos~o serviço e mais 
e do estrangeiro, confol'me a nossa conveniencia , des'isÚnios desses ·meios de 
transportes em proveito 'dos àlliados , ou não, para assisÜrmos á situação 
angu.stiosa em que h:oje se acham as nos:sas 1poPu1aJções, cre'a.aa pela :falta 
desses meios . 

O :SR. IP.AULO DEl FRONTIN: - . . . que não eram applicados nas COI)dições. 
especiaes. 

O S.R. MrnuE;r. DE CARVAIJH'o: -..,- .Soq arrastado á discussão pelo apar,te 
daclo . 

O SR. PAurJo DEJ FRoNTIN: - E' o qaso d,e passar ao concretp ,.para não· 
sevem divagações. 

O SR. MIGUEL DEJ CARVALHo: - Nós arrendamos por cem :µiilhões de frlil'h-
cos n;i.vios - eujo calado, cujas proporções nã o podiam servil;' para o , no,~so 

. serviço marítimo costeiro. 

'Ü •SR. PAULO DEl FRONTIN: Não para tod0s. Serviam para a Bwhia, 
Perna mbuco e Pará 1 

0 SR. MIGUEL DEl' CARVALHO: De mod.o que da Bahia ao J;tio Grande jio 
Sal tinha.tnos meios . 

Pais bem, es·ses navios de que nóS' nos podemos utiliza.r, em numero de 
30, füram arrendados por espaço de um anno por cem .milhões de fra ncos, ou 
sej·am sessenta, 'e tantos mil contos de réis. 

' ' Ainda rec·entemerrte em um artigo com ref~r;e1:icia 'á pessoa do nobre re-
presentante do Districto Federal, se dizia que um vapol· fôra fr"lU:>.do pa1~a 

ir da RevubUca Argenüna á Europa por dous mH centos, tenâo livre a via-
gem d e retorno em p11oveito da COilllPanhia arrendatarillr. 'Entretanto, ,nós 
arrendamos 30 navios, a lguns -de tão grande calado que não podem seryir 
pa ra o nosso serviço, por cerca de 70 mil contos. 

Suppondo que cada um ' desses na vios fizesse duas viagen s por anno. 
·á razão de 1nil' contos, ida e volta, vê V. Ex., que se teriam a purado 140 mil 
contos e não 60 mil, como fora:m recebldos ;.e'lo Governo actu~l. ' 

o SR. PAULO DEl FRONTIN: _,__A base de V . Ex. não ~ perfeitamente appli-· 
cavei ao caso. 

O SR. MIGUEL DEl C~RVALHo: , Eu sem-me <los axgumentos .paira respcm-
der ao ·aparte de V. Ex. de aocôrdp com os recursos q11e V . Ex. me deu. 

O . SR. PAULO DEl Fll.ON'.rn;i: - Não fund!ei a opjecção no quantum. Fiundei a 
objec,ção no d'acto de não mirem esses navios aprdveita'Vei,s, para os pontos em 
que se reclama contra o apodreciment'o dos céreaes. 
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o SR. MIGUEL DE CARVALHO: - Nós não VÍV'emos para conunerclar, nôs 
.~vivemos para representar 'Uma nação rica, farta e generosa, soffrendo ~mar

·g uras, nece.ssidades e mjserias no nosso interior. 
O SR. LOPES GONÇALVES: - V. Ex. não deve entrar na apreciação só-

. -,mente do valor do fretamento dos na vi-os, rpas no da exportação que_ faze-
mos por intermedio desses navios. E' um factor economico de ordem rele-
vante. Os cereaes aprodrecem muitas vezes não é pela falta de transpoI'lte. 

,,mas pela ganancia dol! açambarcadores. 
O SR. MIGUEL DEJ CARVALHO: - Sr. Presidente,, não quero abusar da pa-

.. ciencia de V. Ex., que tão bondoso tem sido para mim. Não posso dizer outr-0 
tanto com relação aos Senadores que me ouve,m . .. 

o SR. PAULO DE FRONTIN: - E' nosso dever. 
O ,sn. MIGUEJ, DE CARVALHO: -'- .... porque se sentem ·satisfeitos em se 

.• acharem aiqui e não se •!lentem contrariados por isso. 
O 'SR. PAULo Dlll FRoNTIN: - Ao co11'trario; ouvimos V. Ex. com- mutto 

:pr<a.zet . 
. o SR. MIGUEL DE -CARVALHO: - Dei as minhas 'opiniões pessoaes que;eomo 

; sempre, não serão acceitas nem criticadas, com aquella isenção de aromo ... 
.Q SR. LOPES GONÇALVES: - Que todos reconhecem em V. Ex. 
O SR. MIGUEL Dlll CARVALHO: - ... que devem ter os que julgam que não 

tenho ~utro movei sinão o de bem servir ao paiz. 
Posso estar e;m erro.

1 
mas repito a V. Ex., não me move nenhuma ani-

_,•madversão pessoal. Tenho, sim um escrupulo e é, como disse ha pouco, quan-
do fui inten-ompido, que em uma época em que baixa a columna thermom·e-
trica até a do ambiente g'Ue respiramos, não se possa dizer que tambem des-

. ·cesse a da compreh ensãq que tenho dos meus deveres parlamentare:>. 
•Si a lgumas das considerações que fiz em bem do paiz, puderem ser 

apreciadas e ·esclarecidas, julgo que não h a quem possua m ais competencia 
para ess·e fi:m do que a13 honradas Commissões de Marinha e Guerra e de 

--Constituição e Diplomacia., .. 
o SR. LOPES GONÇALVES: - Peço a paiavra. 
O SR. MIGUEL DE CAlj.VALHo: - ... • principalmente na vessoa do seu Pre-

sidente, que supponho ainda estar localizado em 'Uma das salas do ;pala.cio 
... namaraty. 

o SR. LOPES GONÇALVES: - V. Ex. a quem se -r efere? 
o SR. MIGUEL DE CARVALHO: - Ao Sr. Pres-idente da Commissão de Diplo-

macia, que supponho estar 1-oca!izad-o em llnlª das ·salas do Palacio Itamaraty. 
Si nos resultar des~es esclarecimentos qualquer modificação de minhas 

idéas, faJ-o-hei. com prazer, porque nenhuma outra satisfação aimejo na 
·-;. posição e na idade em que me acho, si não a de ser effi.cientemente util a. 

minha patria. (Muito b~; muito bem.) 

. O Sr. Lo.pes Gonçalves: - Sr. Presidente, a Commissão de Constituição 
• -e Diplomacia, na fórma regimental, cumpriria hoje Q seu dever, responden-
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do á parte relativa .. ao estado de sitio, a respeito de cujo assumpto momentoso, 
brilhantemente discursou• o nobre representante do Estado do Rio de Ja-

. neko; si, porventura, a hora não estivesse bastante adiantada. Direi com-
tudo. desde já, que o Relator do parecer, que aipprova os actos d-O Executivo 
.a xespeito do sitio decretado por delegação do Congresso, quando no exerci-
cio das s uas funcções Legislativas, em Novembro do anno passado, girará 
amanhã a defesa que terei de fazer do ·honrado Sr. Presidente da Republica. 
Requeiro, pois ... 

o SR. MIGUillL DE CARVALHO: - Peço a palavra. 
O SR. LOPES GoNÇALVES: - , . . a V. Ex. o adiamento da discussão do pa-

recer, . e que me considere inscripto para. r esponder ao nobre representante 
d-0 Estado do Rio de Janeiro. 

O Sr. Miguel de Carvall10: - Sr. Presidente, o nobre representante do 
Amazonas, embora suavemente, deu ao seu discurso um fundamente . .. 

O SR. LOPES Go!ÇALVES: - Não fiz um discurso, fiz um. requerimento. 
O •SR. MIGUEL DE CARVALHO: - A fórma por que sempre aqui fallamos é a 

do discurso . 
. . . um 'fundamento que não tem procedencia. Não vejo necessidade de 

vir S. Ex. def•ender os actos praticac1os •pelo Governo durante o estado de s'i-
, tio, de vir defender o Sr. Presidente da Republica, quando, realmente, não 

o ataque!. 
O SR. LoPll:s GONÇALVES: - V. Ex. censurou o retardamento da m en-

sagem. 
O SR. MIGUEL DE CARVALHO: - Realmente, eú disse que jámais, usando de 

utlla attribuição tão larga, tão ampla, tão sem limites, como a do Pstado de 
sitio que em melhores mãos não podia estar; c1e modo que o meu voto é pela 

' approvação dos actos, sem restricção r.enhurna - N-0tei, porém, que me pa-
recia não ter havido uma observancia da Constituição, como eu desejara, e é 
·q·ue essa mensagem em vez de ter sido apresentada um niez depois de aberto 
o Congresso, o fosse logo qu e elle se abriu , como determina a Constituiçã,o. 

·Em relação ao ·estado de sitio, ·o que eu disse repito, para poupar assim ao 
· hónrado Senador o incommodo de vir refutar cousas que não foram ditas, 
· tendo, portanto, um duplo trabalho: o de archit•ectar para desmoronar. 

Quanto ao ponto que toquei, nem S. Ex. ·nem toda a Corrunissão pode~·ão 

convencer-me de ·que, quando a Constituição diz que a ' noticia será dada ao 
Congresso logo que elle se reuna, possa ser interpretada como podendo ,ser 
iia.da 30 dias depois disso. 

O SR. LoPES GONÇALVES: - Em face do art. 80 da Constituição, podia de-
morar perfeita.mente. Não foi uin sitio decretado por attribuição propria d-0 
Governo e que tivesse d·e ser trazido ao conhecimento do Congresso. Foi um 

.. 11it!o decretado por autorização do Congresso . 
. Q SR. MIGUEL DE CARVALHO: - Eu I).ão estou discutindo . ... 
o SR. LOPES GoNÇAI;VElS: - Não \)Stâ., mas discute. 
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o SR. MIGUElL DEJ CARVALH'O: Eu digo que ·S. Ex· ... 
O SR. LoPEJS GoNÇALVlll~: - Todos nós estamos d.1scutindo, afinaL 
O SR. MIGUEJL DEi CARVALHO: - ' ... não tem poder pa.ra mudar a chl'~nó· 

' logia dos factos. 

O SR. LOPES GoNÇALVEJS: - Disse que o Prosidente da Republica recebe'u 
uma delegaÇão do Congresso para o ·éxet'cicio de det:erminada funcção. 

o SR. MrauriJL DEJ CAR',7ALHO : - Logo . .. 
() SR. LOPES GONÇALVES: - Logo, não é u ma bypothes'e ordinaria, 'Ilias 

excepcional . 
o' SR. MIGUEJL DE CARVALHO: - V. Ex , não terá •que discutir corill:nigo. 

mas com o iS.r. Presi'dente ·da Rewublicà, porque não tenho procur!a6ã,d de 
S. Ex. para defender. a sua opinião, o seu acto. 

E' S. Ex. ·quem diz em sua .mensagem: "Em ·obediencia a~ art. 8Q, § 3°, 
• da Constituição, venho relatar as medidas do Gov•erno ... " 

Este artigo é que dispõe que logo que se reuna o Congresso, seja f~ita a 
communicação . 

O SR. LoPEs GONÇALVES: - Este artigo se ·combina com outro. 
O SR. MIGUElL DEI CARVALHO: - V. Ex. comprehende bem. T enha a ]?onda-

de de prestar attenção a o que digo. 
O SR. LOPES GONÇALVES: - Deve-se combinar este artigo com o art. 4,8, 

da Constituição e o art. 32, n., 21. 
o SR. MIG1JEL DE c(.RVALHo: - Com·o disse, não ia fazer increpações ... 
o •SR. LOPEIS GONÇ~oVES: - I sso V. Ex. assignalou; 
O SR. MrnuEL DE CARVALHO: - ... por esta inobservan:cia constituciqnal e 

não podia .faziel-o porqu~ --:- eu tambem o disse - diante de inf.racçÕes 1nuito 
maiores todos nós temos sempre ·fica do sHenciosos, aqui. 

O SR. LOPEJS. GONÇALVES: - Mas V. Ex. não ficou silencioso; Ievantqu a 
questão .. • 

O SR.' MIGUEL DE CARVALHO: - Ora, não seria por cau sa. desta pol)tp. q.e 
alfinete que os meus melindros ·constituci-onaies fossem a o ponto de occupar 
a attenção da Casa por m~s de uma hora., Não ·foi a these .que q)-ÜZ de-
monstrar. Disse que nessas concessões de disposições constitucicmae~ ciue 
devem ser observadas, íamos até o ponto de nullificar o P.oder Legislativo . .. 

O SR. LOPES GoNçAI.VES: - Não estou ele aicc\)rdo com V. Ex. 
0 SR. MIGUElL DEl CARVALHO: ... de i:;e reduzir o Cong.r esso a um e,stado 

de atropbiamento. 
O SR. LOPES GONÇALVES: - V. Ex. encarou a; questão, sem attender ás 

··condições excepcionaes que atravessa não só ' o Brasil, como o mundo in· 
teiro. Discutiu o f acto ·COnc·reto, é verda;de; determinou os f aictos ; ~ não 

' l 
'disoutiu a situação excf:}pcional •que a travessaimos. 

O SR. MIGUElL DE C,1.RVALHO: - Sr. Presidente, ninguem póde ter a ·pre· 
tenção, por melhores qµe lhe pareçam de argumentos, de conven'cer a -todo11 . 

. Não occupei a . tribµna com o proposito de convencer a ninguem. 



o.· SR. LOPES GONÇALVES: - Mas accus01,i. 
o SR., M!GUE!. DE CAIWAúHO: - .Occupei a _t1·ibuna ... 
o SEt. LOPES GON ÇALVBS : - Para accusar . 

·,O S!t. MICUEL D!l. ÇARVALHO: - . .. para mos trar·' a min,ha .não . c,ol')&orml-
Jade .. ~ 

9 SR .. LoP.Es GoN_çAI.,vEs: - Es.tá no seu direito. , 
O SR. IlúGUEL DE CAP.VAúHO: - ... com o facto de <•er posto á margem .º. 

P oder Legislativo. Os factos se (\_etam o.u não se deram. Si se .,deram. houv e 
infl'acção. Para aquelles que, por isto ou por aq_uillo; entendem .q_u E! ,,,e,mpre 
se deve dizer que nào se deram, para esses não existe a minha apreciação 
com o valor devido. 

O Sit. LOPES GONÇALVES: V. Ex. accusou e é natural que eu def.endfl., .. 
O SR. MrauEr, DE CARVALHO: - Ha quem tenha o uever de defender e 

quem tenha o devei· de accusar. Eu nãÓ .. a:cciisei sinão pela deiver de r epre" 
sentante da Nação; os que defendem estão na.s m esmas condições . . . 

o ::iR. LOPES GONÇALVES: - Perfeitamente. 
O SR. MIGUEL DE CARVALHO: - .. . de modo que nunca se criam incom· 

' ' 

patibilidades pessoaes .. 
O SR. LOPES GONÇALVES: Nunca, sobretu do cómmigo que nã:o i::osto de 

brigar, nem de irri tar ninguem. 
O SR. MIOUElL Dlil CARVALHO: - Não estamos em situaÇão embaraçosa por· 

(lUe . no caso nem ha .discussão de doutrina. São factos, apreciações, talvez 
excesso de s usceptibilidade de minha p a.rte, não como p~ssoa, m as cóino Se-
nador Federal. Terel o prazer de ouvir a S. Ex., pedindo-lhe que, nessa 
hora de repouso que vae ter, tiro alguns minuto:; para me fazer o fa-
vor de mostrar o bom caminho que devo trilhar. 

O SR. L 'oPEs GONÇALVES: - V. Ex. sempre trilhou o bom, caminho. 
O SR. MIGUEL Dlil CARVALHO: - V. Ex. vae ser o portador da luz, vae, 

nesta. situação de trevas, ser o facho illun:linador para que eu não c:immetta, 
na continuação da minha .carreira por esta Ca:;a, a falha de me vrecipitar em 
algum abysmo ou praticar alguma .inconveniencia. Si V.. Ex. consbguir is'to 
terá prestado um serviço publico e a mim feito um opsequ10 muito particular. 

o SR. LOPES GONÇALVElS: :-- Salvo a ironia. 
o SR. lVIIGUEJL Dlll CARVALHO: - E prometto a V. Ex. que, si a bondade de 

V .. . :Ex. fÔr atê ésse extremo, em caso fü, apurt!. como este em que me vejo:, 
se me permittii·, consu'rtal-o-hei a ntes de vir á tribuna. ficando assim p1~epa

vado para, condignamente occupa~ a attengão 1de Y. Ex., Sr. Presidente, a 
quem peço desculpas i;.or ter · incommodado d ura nte tanto tempo. 

O SR. LoPE& .GONÇALVES; - fil' bondade excessiva, salvo a irÓnla. 
o SR. :i.\iIGU~ DE CAI~VALBO: - Era o que tinha a dizer. (Muito be?n; mui.. 

to. ~em,,) 

·'() .. S\t. · 'uo:Pms ·G1JN1;ALVES'·: - ·Sr. · Presidente-; quero fazer• apenas uma re- 1 

c~iti<:a(.Jão a.o qi:.e disse o nobre Senadórpelo ·~io · de'·Ja.net.r9,. ~ • · · ,,' 



Em relação ã demora da remessa da mensagei.u do Si-. Presiãentec <ln 
H:e1>u-b!J.qt a-0 Congresso Nacional, respGnderei a essa parte do discurso d e 
S. Ex., deixand'o tal~ de lado consideraiões de ordem geral. 

Em relação ás medidas decre.t:adas:- pelo. Puder Executivo, eu procuret 
justfflcar o parecer ela Commissão ... 

O .SR. MIGUEL nn CARVALHO . - Quanto ás medidas estou de pleno. accô~ 
com v~ Ex . 

O SR. LOPES GONÇALVES: - .. . cingindo-me ú. demora da mensagem. 
Era o que tinha a dizer. 

O Sr . Presidente: - Devido ao adianta do da hora, fica adiada à dili -
cussão. 

SESSÃO DE 11 DE SETEMBRO 

O Sr. Lopes GonçaJ.v-es: - Sr. Presidente , hontem, o honrado e nobre 
Senador pelo Esta do do Rio de Janeiro fez duas ordens de considerações em · 
torno dó projecto que 

1
se acha am discussão: uma de caracter especializado, 

r;ão accusando - como disse . 
1 
Ex . - mas extranhando que o honrado Sr. 

Presidente da .Republica tarcliariente, no entender de S. Ex., enviasse ao 
Congresso a mensagem, que tep1 a data de 6 de Junho deste anno, à res-: 
peito dos decretos elo sitio e sua prorogação e dos actos decorrentes destt:. me-
dida excepcional; outra de natureza geral, sobre diversos a ssumptos de po-
lítica internaéional e de politica interna, com o estylo com que V. Ex. cos-
tuma fallar, semp1'e elevado e, algumas vezes-, um pouco ironico, se me· 
pe-rmitte a expressão mas muitp effic"ient e, em torno das idéas que discute 
e sustenta. 

Não m e julgo no direito e rie m habilitado a discutir esta segunda ordem 
de considerações: ne, s~itor, ult1l'a orepidam . .. 

Membro da Commissão de Constituição e Diplomacia, Relatçir do parecer 
que S . Ex. discutio, e que, creio, f oi o a,vant propos ou o nariz de cêra 
-para que S. Ex . entrasse em assumptos de a lta attenção, r estringirei, fimi-
tarei a sustentação e a defesa é.lo parecer ao p.onto de vis ta em que S, Ex. 
extral)hou, posso mesmo ãizer qe a lg uma fõrma censurou a pretensa demora 
que teve o Sr. Presidente da. Re!)ublica na remessa de sua mensagem · ·es- · 
p:;cial ao Congresso Naciona l . 

Em aparte, disse ao nobre r epresentante do Rio de Janeiro que o art.' 80 
da Constituição, estabelecendo poderes ou condições para a decretação do 
s itio, deve ser combinado com 9s arts . 32, 'n . 21 e 48, n. 15, que prescre-
vem as attribui(:ões. 

O primeiro destes ultimos qispositivos é relativo ao Congresso N'acional 
e o segu ndo, na ausenc!a da legislatura ou não estanllo ella funccionando, 
IJ,i~ respeito- ao E;is:ec:~:Uvo . <la . ~epubliclilo. , 
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O .art. 80 estabelece o 'principio, a razão de ser do sitio, qual a sua ex-
tensão, no tempo e no espaço e as medidas pre~·entivas que podem ser toma-
das, ao passo que os arts. 32, n. 21, e ' 48 , n. 15, determinam os orgão:; 
competentes. 

Por consequencia estudando a questã o momentosa do sitio, não se a deve 
encarar 'sómente s ob o ponto de vista da generalidade estabelecida no art. 80, 
m.as procurar saber se a autoridade que o decretou tinha competencia se 
.na especie, devia ser o Coi1gresso N acional, ou o Presidente da Republica'. 

Este, porém, representa nte do Poder E xecutivo, só pôde decretar 0 sitio, 
excepcionalmente, is to é, quando o Congresso não es tiver funccionando , dou-
trina que foi copiada do art. 86, n. 19 , da Constituição àrgentina, que nos ' 
servio em suas linhas geraes de norma e orientação, porque, no toca nte a 
essa medlua; nos paizes do maximo culto pela liberdade, como a Ingla terra 
e os Estados Unidos, ella se constringe, limita-se, unica e exclusivamente, á. 
suspensão do habeas-corpus. 

Entre nós, não foi este o criterio ad!)p tado. ó nosso leg islador constituin-
te .preferio adoptar doutrina mais ampla. 

Ainda em aparte, ponderei e - para este ponto cha mo a douta a ttençãó 
do Senado - que o Sr. Presidente da Repu.blica decretou o sitio em conse-
quencia de uma delegação do Congresso e não propriamente em virtude da 
attribuição que lhe é conferida pelo !lrt. 48, n. 15. 

Devido ao estado de gu erra, á complexidade de circumstanciàs que ·nos 
rodeiam no momento, o Congresso, funccJonando em Novembro do anno ' pas-
sado, em vez de usa r da faculdade que lhe é attribuida no art. 32, n . 21 -
decretar o s itio - reconhecendo. a necessidade desta medida excepcional, 
achou acertado delegar a sua delegaçã.o ao Poder Executivo, que é um poder 
de policia e melhor conhece a situação das nossas relações internacionaes . 
(Apoiado). 

Andou bem acertado o Congresso, commettendo essa delegação? 
E' um ponto que não devo discutir, porque nã o se discute uma questão 

vencida e nem es te é o objectivo do parecer. 
O mestre dos mestres, o grande constitucionalista patrio, Sr. Conse-

lheiro Ruy Barbosa, entendeu que o Congresso, funccion.indo, p6de demittir 
de. si a attribuição do sitio e delegai-a ao Poder Executivo . (M'uito bem). 

Nestas condições, estamos, no tocante a essa delegação, em face de um 
.poder implicito que se deprehenda da systema:ti.zação ou do pensamento do-
minante dos textos da nossa Constituição? 

Parece que sim ' - porque o poder de delegar não se contém em ·pre-
ceito expres~o; parece .que o Congrsso Nacional, em certas circumstanc'ias, 
dada a emergencia de acontecimentos extraordinarios, não havendo, ·mesmo, 
ço,mmoção intestina, nem aggressão exti;angeira, podia outorgar a o Executi-
vo a faculdade de estabelecer o sit io, prorogfll-o . tantas vezes quantas jnl-
ga:ise necess~i:io, 1:1- b!Jm da 9rdem E\ da, . tran~uillidade publicas, como remedi~ 
~~ventivo. 



Ora, se foi o Congresso Na,cional quem delegou ao Presidente <1a Repu·· 
bllca o direito de decretar o sitio, não ha razão, não ha mo tivo para que· se 
censure o Chefe da Nação por não ter enviado, imme.diatamente, á ·abertura 
do Congresso, no inicio da sua immediata. sessão ou reunião, a · mensagem 
dando conta das medidas que tomou, decorrentes do sitio, e a que se ·refere 
o § 3° do art. 80 da Constituição; porqu,e o Congresso tem scicncia e co-
nhecimento da delegação outorgada e, em r igor, nã o tom necessidade de ap- · 
provar ou ratificar um acto que emanou delle proprio. (ilf1ii to btnn). 

Isto posto, se foi o Congresso quem a ulorizou a decretação do sit!CJ 
não tinha elle necessi.dade de uma communicação urgente para sus pendel-o, 
quando l.he approuvesse. 

O Congresso sõ tem necessidade de a pprovar o si tio,. quando o Pi·es i· 
dente da Republica, nos termos do art. 48, n. 15, da Constituição, usa ex 
cepcionalmente des8a faculdade, desas competencia, dessa medida, não se 
achando o Congresso funccionando ou estando este a1i.sente, na linguagem 
expressiva e tech nica de João Barbalho. 

Mas, Sr . Presidente, a locuçã o conjunctiva do § 3° do art . 80 da Con 
stituição - logo que não quer dizer que i~nme~licttamente, apressadamente 
sem perda ele um minuto, de um dia, de urna semana, ou d e alguns dias. 
o President.e da Republica deva env iar a sua mensagem ao Congresso Na 
cional, dando conta das medidas que decretou a respeito do sitio que lhe 
foi delegado. 

1 

"A locução conjunctiVfl logo que não· significará - quando, no -nio-mento 
em queí'" 

Se assim é, o legisladQr teve em vista estabelecer a desnecessidade de se 
ençaminhar ao Congresso uma mensagem sobre o sitio, quando este podei 
nã.o esteja funccionando . O que o poder constituinte quiz firmar foi que 
e11tando funccionando o Congresso, ou logo que essa reuniã o se · effectue. 
envie o P residente a mensagem relativa aos actos decorrentes do sitio e da 
sua decretação. 

Com effeito, que vantagem have1-ã pa ra a :Nação em dirigir· o Executivo 
da Republici+ uma mensag<im ao Congresso, quando este não se acha· reunido'f 

O nobre .representante do Estado elo Rio de Janeiro tomou essa Jocuçã1> 
conj,unctlva muito ao pé da lettra. Cre.~o que S. ·Ex. quiz substitull-a pelo 
adverbio a,penas (formando a proposição) esteja reunido o Congresso. 

Pela Constituição, o ~r . Presidente da Republica tem obrigaçã~ de dar · 
conta dos se;p.s actos na primeira sessão do Congresso Nacional, logo qut. 
elle s.e reuna. 

Assim, p.ois,, se o Pre$idente tivesse deixado passar esta sessão, sem dar 
contas dos seus actos, e só o fiz-esl'!e na proxima, haveria infracção do § 3º 
do' art. 80, da Constituiç:ã.o. Mas, Isto não se deu. O que o legisla.dor não 
quer é que haja o espaço de uma sessão à outra, é que, 'estando reunido ( 
Cup.gresso. Nacional, não_ de.ixe. o . - Pre.~ idente- d:?; Republica :de dar conta do'li 
.a e tos excepc!onaes do si tiq. " ., · -· - · · "· 



'E to! o (ltle s. E:ic;· tMJ. Lbgó ' que' o éongr~S·Sô. reun!o este anno, ln· 
··titallou :seus trabalhos, dentro de um mez, o Presidente deu sclencla ao. Con . 
.,gresso do sitio e suas. prorogações, das medidas ·e das providencias que to-

" mou para acautelar e manter a ordem e a 'tranqui!lldade publica~, em. sum. 
ma, deu conta da incumbencia que lhe toi outo1·gada. 

Màs, supponhamos, 'sr. Presid·ente, q~e ~ honrado Chefe cl~ Poder Exe· 
.cutivo · nãó tivesse mesmo dàdo conta a~ Congresso das medidas que tom?u 
flecorrentes do estado de sitio. Qwi<l indef 

Não póderla b Congí·esso conhecer .dessas rnÊldldas, não poderia o .CO)l· 
-gresso suspender o sitio, não poderia o Congresso 'responsabillzar o Presidente 

, r>elos excessos 'de· autoridacle, pelos actos a;rbitrarios e vloleritos, pelos acto~ 
'·con<}emnaveis· ~ lnjustlficav.eis? 
:. , · 

Certamente que sim. 

O Congresso na :l"àlta. de mensagem do Presidente põde p~rleltamente 

,,t~nhec~r das medidas, qull elle tomou duran.te ·o estado de· si ti ó, po1~qtle este. 
,lfflndo a suspensão de •garantia e uma medida excepcional, (leve ter toda ,a 
publicidade, quer em relação ao tempo em ·que deve• vigorar, quer em rela· 
ção lis regiões que deve abranger. · ' 

Ficar!arnosi1 \Porv'entura, ·manii<etadpg, ilmpossib.ilitados . '_4e a.precfar, _' \de 
.iulgar qs actos do Presidente da Republica, se S .. Ex. não tivesse enviad·o ao 
Congresso uma mensagem nesse sentido? 

. . Por que, então, mesmo de leve, censurar . o .Sr. Presidente da Republica 
por ter enviado a sua mensagem n9 dia 6 de ,Junho, quando a aberturi+ da 
Congresso se verificou no dia 3 de Maio? .. ~ . . . 

;,::i" ~ão ter~ o Pod~r Executivo outras occupações, . outras preoc'cupaç~e& 

mais prementes e mais urgentesT 

Certamente que sim. 

E' '.sabido que, no 'exerclclo ·aas suas atfrlbuições e especialmente na el. 
tuação qu atravessamos a cuidade de espírito do Sr. Presidente ·da Repu-
bliha de.~e-se mover em

0 

todos os sentidos, quer no dominio das nossas re-
' ' lações internaclonaes.: quer a respeito àa nossa vida e econom.ia ,interna. 

Mas, se ómissõ.o houve não justi'ticarli essa· curfu demora. de um m.,z · a 
circumstancia de S. Ex., ~ue ' foi Deputado por muitos annos. sáber <'i'~e (J 

Congre~so · nos pi'imeiros· tl fas de sesr;ão' só se · occupa com a eleição das · Com 
., 1nisaões ·permanentes? '· 1 

• • 

1 

• 

. Certamente que ··s1rr1. • . ! • • 

Além dlso, S. Ex. , não desconhecia que o Congresso em todo .' ~ez de 
"Maio esteve tomado com o trabalho da apuração da eleição preslcl11ncia) 
' \111e ·pl'\lfere. ·a qualit'úeí' " o~tro. (ApÓiaàos) , 



·o SR. PAULO DJ!; .:F'Ro~.TW: - Pee!l · a. •Palavra.; . 
O SR. LOPES GoN(;;ALvEs: -; Que pressa,. pois, haveria em enviar ao'·Se. 

nado a mensagem presidencia l nos dias de Maio, sobretudo, repito, tI'a· 
tando-!'e de um acto que foi delegado ao Pre!lidente ·pelo proprio Congresso 
Nacional? 

E' bom não esquec!lr qu,e S .. Ex. não decretou o sitio .por ·força Ü>) 
uma attribuição propria, defi~ida na Constituição. Não podia fazel·o, por-
que o Congresso estava reunido. 

Por estes motivos, Sr, .. Presidente, considero improcedente a leve · censura, 
a delicada advertencia que o nobre representante do Estado do ·Rio de ' J a · 
nelro fez . a respeit.o do retai:damento, no. entender de S. Ex., da mensagem 
determinante de uma proposição da Camara dos Deputados, que., por sua 
vez, chegando ao Senado, foi objecto de um parecer favoravel, do qual fu i 
humilde R,elator. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem). 

l f<Jl fr. ThnJo 'de ·Fr<>nitin: - Sr . Presldent<e, eu vote! contra o sitio. :e , 
portanto, não posso ser favoravel a nenhum dos decr·etos relativos ã ap.pr? . 
vação da determinação do sitio. 

O SR. LoPES GONÇALVES: - E' uma consequencia natural. 
. O SR : PAULO DE FRoNTIN: - Não foi este o ponto que me determinou 

pedir a palavra, · .porquan~o ter-me-Ma: limitado a votar contra, sem occupar 
a attenção do Senado. 

Foram as palavras do · illust re Relator da Commlssão de Constituiçãc 
e Diplomacia que determinou a minha vinda á tribuna. 

Effectivamente, S. E x . acaba de provar e de modo parece q:ue insJiscu • 
. tiyel, que o _Governo determinou o sitlo E;~ ·~irtude de urna autorização .tlue 
lhe foi concedida. 

o SR. LOPES GoNÇALV/;JS: - Perfeitamente. 
O SR. PAULo DE FRoNTIN: - Ora, n estas condições , para que approvar 

e.sse decreto? Nós n ão P.QderrLO's approvar aquillo que não podemos reprovar. 
0 SR. LOPES GoNÇALVfJS: - Um a.cto que de nós mesmos emanp.u. 
O SR. PAUULo DE F floNTIN: - Como, portanto, reprovar 0 decreto do 

sitio até 26 de Março? Nõs poderiam.os fazer com ·que o sitio não continuasse 
. a . partir da data em que o Congresso assim o resolv.esse, mas para o .pas-
Rado, .não .. 

Ora, o art. 1° diz que ficam approvaoos os decretos do .Poder Executivo 
ns. 12 . 787 e 12. 902 , um relativo ao sitio atê 26 de Fevereiro e. outro de. 6 
de Março até 31 de Dezpmbro. 

Parece-me que, pelo menos quanto ao primeiro, a nossa . approvaQão ~ 

inteiramente innocua; quanto ao segundo, da mesma fõrm.a não no:;i caberia 
r ej_eital-o, ,pelo .menos .na .parte ,que se refere ao. passado. , 

.Acho .que o art . .. 1º deve ser suppr.imldo. Nós não temos que approva.r 
decretos dç sitio que a.utorizamm;i . O Sr, Pr~sidept~ (!ii. ~~p'Qblica l)rpc.eqe\I 
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r.1erfeita?;1ê'nte dentro da autorização legislativa que lhe foi dada. Não ha., 
;ortanto, . absotutam·ente, nada. que approvar a este. respeito. 

Nõs temos que approvar, sim, os actos que elle submetteu · â considera-
.11ão do Senado, 

o SR. MIOUEIL Dl!l CARVALHO: - Muito bem. 
O SR. PAt:Lo DE FRoNTIN: - Ell'ltes actos são os que constam do · art . 2•. 
Neste sentido vou enviar á Mesa uma emenda mandarido sup.primlr o 

r.1.rt. 1° e modif.icar a numeração dos demais artigos. 
Estando com a palavra, Sr. Presidente, seja-me permitt!do tazer · ainda 

· uma observação. 
O honrado Sei:iador pelo Estado do Rio de Janeiro, cujo discurso hontem 

tanto apreciei ... 
o SR. MIG:UEL DE CARVALHO: - Muito obrigado. 
O SR. PAULO DE FRoNTIN: - . . . referio-se ao facto da demora e o .illU!l'-

tre R«lator, querendo basear-se na significação da l'!XPressã'\l constituclona'! 
!'logp que", qeu-lhe uma interpretação diversa daquella q,ue, a meu ver, 
decorre da simples leitura do texto consti tucional . 

·A verdadeira razão, porêm, pela qual não deve haver censur't an . Poder 
.Executi.vo pela demora estâ. no · facto de que este anno nõs funcciona.mos 
~orno Congresso . 

O f'dcto de ser a. mensagem do füa 6 de Junho, em luga.r de ser de b Cle 
Maio, logo apôs a abertura do CongressQ, ê devido exactamente á circum-
stancia de que nõs funccioná mos conjunctamente para reconl:).ecer os poâi;r':s 

. dos futuros Presidente e Vice·-Presidente da Rpublica. Parece-me. portanto. 
que neste ponto a censura do illustre Senador pelo Rio de Janeiro não ê 
inteiramente procedente. 

Teria procedencia se effectivamente n!to f!osse um anp.o especlal, . em 
que houve a reunião das duas Camaras - Camara e Sena~o - em lugfr 
do que se dâ normalmente nos outros annos. 

Nessas condições, eu envio á. Me~a uma · emenda suppressiva da dispost -
ção do art. 1°, que acho inteira mente dispensavel. O art. 1• não tem razão 
·de iier porque os actos a que elle se refere não podem t!!er approvados, pot'• 
que nã o podem iegalmente ser a.pprovados . 

Vm á Mesa, é lida, apoiada e posta: em discussão a segu!nt~ 

EMENDA 

'Supprlma-se o art. 1° e altere-se a numeração dos de111aí13 artlgO!t. 
Sala das sessões, 14 de Setembro de 1918. - Paulo ·ae .1''orntln. 

O Sr. Lopes G<>nç.alves: - Peço a palavra. Trata-se de discussão .unica, 
que portanto não ê suspensa. e a emenda discute-se conjunta.mente com 
·<> projecto. 

O Sn. .PR!iJSIDl!lNTlll: -·· '1. ~x, jã !pllo\t Q:es ve:Mi"' -



,. . ·o . SR.' LoPl:lS G'ONQALV!m'!: - Perdãó. ':Fal!ei l'lO expediente :e. iúi1ii. ~() \re:i 
agora . 

O SR. · PRESIDENTEl: - V. Ex. hontem fallou duas vezes. 
O Sn. LoPEs GoNÇALVES: - Eu hontem apenas reque!"i a 'V . Ex. ~ adia. 

mento da discussão. 
O SR. PRElSJDEJNTEJ : - V. Ex. hontem n!l.o petliu a p!t1av1a Ouas ve:tt:., 

respeito deste projecto, que não teve requerimento nenhu-m'I 
O SR. LoPF.S GuNÇALVI!'!!: -·-· Eu formulei um requerimento pedindo· " 

·'V : Ex. a suspensão da discussão ii. vista do adiantado da hurà. E V . mx. 
deferio o requerimento. 

·,. 0' SR. PRESIDENTE: ..;_ Então V . . Ex. tem a pala Vrct, . 

O Sr. LoiJes Gonçalves: - Sr. Presidente, pedi a palavra simplesment" 
'rar~ 'd'zer o seguinte: ·Se de alguma fórma é comprehensivel. a emend~· apre-
. sen'tada · palo nohre Senador .pelo Districto Federal e se. 8 , ·Ex. a traçou. 
como disse em torno dé minhas palavras, o art . 1°, por sua 'clarezà, ~ªº 
prejudica ~ assumpto. nã~ é rigorosamente, superfetação, porque, exami-

' ' (• 
nando-se o seu te~to. º" dect"etúS ah! eriumet"ado" s:1c. re';:!trlctos ê. proroga-
ção do estado ne Rit'o. Ora. paMce-me que para essa prorogação torna-se ne· 
cessaria a approvação do Congresso Nacional. 

' ~. 

(J SR . PATJLo DE FRoNTIN: - Não, senhor . Â autorização rol ampla . 
º . SR. LoP!':l GÓNÇA.~VES: - s: é verdade que quem póae o nm1s pôde 

o menos, se é certo que \L prorogaçao obedec~u aos mesmos motivos de ordem 
excepcional que determirpram a primeira phase do sitio, não menos verÍJJld" 
é que a actui..l intervenç~o do Congresso seja excessiva ou illeg-al. Ha. mesmo 
eonveniencia na cooperaç5.o .dos dous poc1eres publicos, de origem directà ou a,; 
l'lelção 'popular. (ApÓia4os). Parec·e~me que essa intenrenção não des~irtua 

· o"dever que tem o. Con'gresso de acompa~har a.· politic·a do Execútivo da· R'e· 
publica, a sua acção adrpinistra tivá, 'ein torno dos fact<;s qúe exigiram à me-
dida especial "do· s~tlü , ·qtie ·nada mais é que ·a suspensão ele garantias con-
lititucionaes , 

O SR . PAULO om FRoNTIN: - Nesté caso, só devia ser ay;provado o a.rt . . 2', 
não o art . 1°, qu e é um facto passa.do. 

O SR. •LoPm GoNÇALVEls: -- Mas a enumeração do art. 1° rel'ere .. se ex-
culsivamente á p r orogação do sitio, trata ,unicamente dos decretos que a es· 
tabeleceram por .duas vezes. 

O SR. P.\ULo DE FRoNTIN:. - Ha dous decretos de proroga çã·o do estado 
O SR . LOPES GONÇALVES: - Ha dous decretos de prorogação do estado 

de sitio, reJniSSÍV0'1, portanto, ao de declaração dessa medtdA .. 
Por esse motivO, en tendo qtie a emenda de S. Ex' . embora 'seja ; de á lgum,, 

fórma, logica. não deve f'.er aceita pelo Senado para que se não quebre a e~ · 

tructura da proposiç;ã o, que 'abrange actos de prorógação e ctinsagi'a· a ap. 
provação das medidas que o Executivo tomou em ~ons(Jquenci:i do si.th .. 
reclamado a benellfoi o da çirde.:rri• e dos maiê alt!'!s interemll?'"J· · naci<l.n ae~, 
(Muit9 'bcn). ,. · " 



'' ' .. 
"'-,, 

·. · ()-SR. UroUXEL> n~ CARVAtrn'o: .. ~,o .. a:it . 2~ · ó: qu.e "i::e r!lfElr~?c- · 
o Sn. LOPlllS GONÇ)ALV!ils: -- ·"º !l.l"t. 2° trata· das méàidas •que S. Ex·; O' sr' 

Presidente da Republica decretou e estabeleceu, como acàbo de dizer. 
Ora, nestas condições, parec~-me · não ' ser "demais . que o.·Congraiaso inte1 -

v unha no a ssumpto e delibere a respeito. (Muito lnn; m .u.ito bem). / · 

O Sr. Migllt!i <le Cii.n ·alho: ·- · Rece.J.o, "~k. P r·esidente; estar fncurso na 
mesma pena em que V. Ex. declarou achar-se incurso o digno representant.,. 
do Estado do Amazonas. Hontem, tallei duas vezes. U1na sobre o projecto e t.. 
.segiii!aa: ·sobre o · ~·equer. i rhento de adiamento que o ri·otife Senador. : . · · 

o SR. PnEJSID!llNTl!l: _:_ o requerimento do Sr. Senador Lopes Gonçalv1!J! 
não tinha discussão, nem eu a ella o submetti, mesmo porque não era reque· 
rlmento, mas simple~ solicitação á ,Mesa, em . materia de ·suas attrlbu1ções. 
Além · à.o que· afoda " qu~ ·fosse · reqüerimen t.o, rião bave'riá numero .para aEu ' " . . . .' 
votado. 

O SR. MIGUE:!. DE CA!WALHo: ~ Diante da opinião de V. Ex., t1ca o n.obr.:. 
Senador pelo Amazpnas sabedo~ de que, se não reepondo como devera âs co11-
Piderações de S. Ex., não é por falta de boa vontade, é J;><>t" não ter oppor-. 

' tun.idade · e t> fázer. 
O SI\, PRESID!llNTE: - V . E :r. . poderi'.l. fallar qua rrtló "º project-0 .,.faltar · d 

discussão, porque, de conformidade com· o Regin.eílto, vai ser suspensa e. 
discussão e enviado á Commissão. 

O SR. MIGUEL nm CARVAI1Ho: - .'J'anto melhor. porque assim não parecerc;~ 

iudelícado com S. E x. 

O Sr. Presidene: - Não hav~ndo mala quem Q.UOi!'.'a usar da palavr11 . 
tic~.. suspens~r a discussão para. a udiencia da Cornmlssão, 

'.' 

SESSÃO DE 13 DE SE'r EMBRO 

N. 198 -- 1918 

Parecer sobre a emenda do Sr. Senador Paulo de }'l'ront!n: 

Propondo a emenda a sU',Ppressão do art, 1° da proposição não Pôde a 
Commissão ace!tal-a.: 

1°, porque a dito dispositivo é rE-stricto a os decreto~ do l'J1rncutivc. qu, 
r-rorogaram, flor du. 11.s vezes, o e~tado de s itio, em êpoca em que mlo e$tav<:. 
nunldo o Cong1·esso, mas, implicitamente, autori~adas essas prurogaçõei; pel'; 
neto lep,;islativo de 16 de Noveml;>ro d~ 1917, -
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2• porque, dá.do, ·mas ·não acefü., ·que fossê 'desnecesaarla at:iJ)tovacã, 
-aesses decret os pela Leglslatur:>. não ha anomalia, nem lllegalidade, quand<. 
te ratificam medldas que foram prorogadas expressamente . 

Por estes motivos, é a Com.missão de parecei· que se:ja re:jeita.da a re-
ferida emenda 

Sala das Commlsriões, 12 de Setembro de 191~. - Ji'. Menaes ãe A.hne~dn 
. Í"r.esid~nte . . - Lopc.~ Gcmç(l.111Jes, Relator . - .Justo O!iermont . 

!l!\HlNDA .t J'ROl'OSl ÇÃ.o l>A CAilL\R.\ ºº" DEPUTADOS N. 47' Dl!l 1~18 A QUE :ni Rm"l!JK!t 

P.Al'E:ClllR SUPPRA 

Supprima"se o art . 1 • E\ alte:·e-so a numera.;;áo dós demai:i a;t?. go~ 

Sala das sessões, n de Seternbi·o de 1918 . - Pa·ulo cfo f"ronur. 

1 

Na sessão de 16 de Set<~mbro é ap))rnva.da a p1·opop <;;ào e ;·ejeitada " 
·mrnmda sem debatir.. 

FIM 
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