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MENSAGEM DE ABERTURA

Venho pela primeira vez e em obedi en cia ao preceituado n o
art. 48, § 9" ela Constitui ção, expor-vos a situação r eal elo paiz e
indicar' as m edidas que me pa recem mais em harmonia com os
interesses publicos e com o seguro des envolvim ento moral e material cl2. Republica .
l\ào iniciarei o cumprimento desse dever constitueiona l, sem
primeiro congrat ular-me com o paiz pela vossa reuniito qu e, s ereiHtdas as paixões poUii cas, ha pouco ainda. agita:das pela ardl.la

campanha presidencial, deve ser ele grande proveito para a Nação,
attento o immenso desejo de paz e de trabalho que transparece
de todas as manifestações da oollectivielade bras ileira .
No manifesto com que, a 15 ele novembro ultimo, inaugurei
o m eu Governo, accentuei bem, e com puro intento, o firme proposito em que estava de dedicar todo o esforço á satisfação do
meu dever co nstitucional, impulsionando o ·progr ess o elo paiz ;
e, superior ás paixõ es políticas, esquecido das agr ura s de um a
cam panha vio 1 enta e quasi pessoal contra mim, respeitar tod·os
os dir ei tos e garantir todas as liberdades, sem distincçào de pessoas, n.em preferencias indevidas.
Quasi seis mezes são decorridos ; e, passando em r evista os
snccessos qu e já foram, a lguns graves e de imminente perigo para
a ord em publica e constitucional, não t enho que corar de haver
mentido á N açã.o, faltando á palavra que, em docum ento tão positivo, offereci como penhor do Governo que se iniCiava.
Nada poude tirar-m e do patriotico proposito com que subi ao
governo: n em os acontecim entos mais asperos, ameaçadores da
ordem publica e da estabilidade governamental, nem as aggresMl
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sões mais bru taes e injustas, feitas em todos os tons, puderam perturbar o meu animo e fazer-me esquecer as promessas e responsabilidades que com a Nação contrahi .
Como sabeis, terminava apenas a primeira semana do meu
Governo, quando uma extranha e injustificada indisciplina ele marinheiros poz nas mãe~ .ele homens rudes c~ ü1cultos as d•uas mais
poder-osas unidades navaes que a marinha brasileira possue; em
tal emergencia, deante do levante ele homens que nem siquer sabiam o que queriam, desorientados, arrependidos mesmo do acto
inicial elo movimento que custara a vida a bravos bfficiaes, acudis·
tes, para evitar males maiores, com o remcdio da amnistia, e o meu
Governo qu e sentiu que, com o voto do Congresso, estava accorde
o desejo vebcmente de toda a população desta Capitai, deu leal
cumprimento a tal determinaçào. M'as, ao primeiro acto ele indisciplina, outro se devia succeder pela insubordinação elo Batalhào
Naval, aquartellaclo na ilha elas Cobras; si é certo que os soldados
indisciplinados se levantaram sem objectivo e sem orientação
contra os seus superiores, fóra ele duvida tambem é que taes movimentos eram o fruto da grande anarchia que reinava nos espiritos, especialmente nas camadas infeúores, pela campanha subversiva e má que de longos mezes vinha trabalhando a Nação.
Isso bem comprehendeu o CongreflSO Nacional que, votando
naquel 1 e momento o estado de sitio, quiz armar o Governo dos
meios precisos para contrarestar uma acção impatriotica que rastcjavR, precisamente, entre os elementos mais inconscientes do
povo brasil eiro.
Armado com o estado ele sitio, nào teve o Governo necessi-·
dacle de praticar violcncia:s contra quem quer que fosse, respeitando, ele accôrdo com .as pr omessas do manifesto inaugural,
todos os direitos e liberdades, e abstendo-se, siquer, de constran-·
ger os seus mais tenazes oppositores.
Com a situação de mal estar que reinou no fim do anllO passado e durante o estado de sitio, coincidiu a passagem constituciona.l elo Governo do Estado do Rio de Janeiro de um presidente
QUe t erminava o mandato para outro recentemente eleito.
Havend-o naquelle Estado duplicata de assembléas e elualidacle de presidentes reconhecidos, respectivamente, por uma e
outra assembléa, o meu proposito era o ele esperar que a successào
se realisasse, para só então, no caso de se verificar a dualidade dos
presidentes, entrar em relações poliqcas e administrativas com
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.aquelle que fôra reconhecido pela assernbléa julgada legal por voto
e xpresso do Senado da Republica e parecer da Commissão de
Constituição e Justiça da Camara dos Srs . Deputados .
Entretanto, na imminencia de graves acontecimentos que se
preparavam para, no dia da posse, explodirem na visinha cidade
de Nicther oy, acontecimentos que, dada a situação anormal desta
Capital, tamlJem trabalhada por correntes subversivas, não podiam
deixar ·d e se r eflectir ele modo prejudicial numa ciclaile que á de
Nictheroy está ligada ULo intima o estreitamente que, desta vez
como sempre, o estado do sitio comprehendeu ambos os lados
da bahia de Guanabara, entendi prudente prevenir a p erturbação
da ordem que era fatal. E, para isto, sem inclinar-mo por um
ou outro dos pret endentes ao Governo do Estado, e, só com o
patriotico intento d e assegurar a paz publica nas duas cidades,
que estavam sob o mesmo regimen do sitio, ordenei ao commandante da Região Militar quo tomasse as providencias necossarias
á quelle fim , garantindo porém, dentro da ordem, as duas parcialidades politicas, que lá se d egladiavam. A posse real i sou-se serenamente, e, apesar de sómente ter sido empossado no Governo
uo Estado o Dr. F'raneisco Chaves de Oliveira Botelho, como o
outro pretendent e continuasse a protestar pela legitimidade da
sua eleição, havemlo mesmo recorrido ao Poder Judiciario, r econheci a autoridade claquelle, provisoriamente, até que o Congresso Nacional, a cujo conhecimento o caso estava a l'f'ecto, decidiss e de modo definitivo.
Estas irritantes questões d e politica estadoal, pondo em jogo
a ordem pub1ica c compromettcndo os creditos ela Nação, ha
muito deviam ter dos apparecido. Vinte annos de Republica
devem bastar para pôr em relevo as excellencias do regimen, que
tem solução legal para todos os casos, e fazer compreh ender aos
politkos, principalmente aos que nos E Btado.; têm as l'iCJsponsaiJi.
!idades de Governo e aos qu e lhes fazem opposição, que os processoB Tevolucionarios .não são os melhores, n em os que mais se
coadunam com os principies institucionacs e com os inte.resses do
povo. E' preciso que a tolerancia reine por toda a parte: a uns,
competindo soffrer com paciencia os máos governantes que, por
ventura, a sua impreviclencia lhes deu, lembrados de que a nirtio1'
belleza do regimen está na temporariedade das funcções e qu e um
máo Governo depr essa passa ; aos outros, aos senhores das po-;g ições officiaes, olhar a t odos os cidadãos como investidos de
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iguaes direitos e assegurar aos seus oppositores as valvulas cou·
stitucionaes qu e lhes garantem a repr esentaçã.o e legitimas mani·
festações sobre os negocias publicas.
Nada mais deprimente para as instituições do que as con·
stantes deposições de Governos locaes ou as annullaçõ es de man·
datos elo povo, arbitrariamente f eitas, para satisfação de pequen-o:!!
oelios ou ele inco nfessaveis interesses ele politicagem.
ID' preciso qu e taes fa ctos, que se r el'lectem em toda a F e·
deração, cessem ele vez, para honra ela R epublica e em bem
dos cr ecli tos elo paiz.
Ao assumir o Governo encontrei esta Capital em situaçã.c anor·
m.al issima, pri vacla elo seu Poder L egislativo, visto como o meu an·
tecessor, cl eantc d e uma situação ele facto que implicava na impossibilidade materi al c legal ela constitui ção elo Conselho Municipal,
a pplicou o r emeclio contido no art. 3'' ela lei de 29 cl t>, d ezembro
de 1902, en tregando o Governo do Município ao prefeito elo Distri cto .
Prov idencia para um es tado anomalo, produzido pela não
formação do Conselho, a solução contida na lei e posta em acçã.o
pelo decr eto elo IDxecutivo, n à o podia' e nào poderá jámais ser
consicleracla como definitiva; por isso, nào estando o caso solvido
pelo Congr esso Nacional, a cuj o conhecimento fôra levado, re·
solvi, em obccliencia ao proprio espirito da lei organica do Municipio e como coroll ario elo acto elo m eu d igno a n tecesso r , designar
clia para se proceder á eleiçüo elo conselho deste Districto\
cujos interesses políticos e a dministrativos estavam sendo grandemente prejudicados pela procrastinaçào ele uma anormalidade
qu o so nüo justificava.
Contra o m eu acto r evoltaram-se pret endidos intendentes municipaes, recorr endo para o Supremo T ribunal a quem pediram,
sob o falso amparo de um m andato de halJ eas-co?·pns, a annullação elo d ecreto do Poder Executivo.
IDm longa e fundamentada mensagem, que a 22 de feve r eiro
vos dirigi, exp u z com l ealdade e franqueza as razõ es por que
julguei do m eu d ever nào da.r cumprimento ao acto emanado do
Poder Jucliciario.
Facto ela maior gravidade para a v ida constitucional do paiz,
entendi que clelle não podi a deixar ele dar conhecimento ao unico·
J.)Ocler que, legalmente, m e eleve tomar contas, votando a minha.
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responsabilidade pelos àctos que eu pratiear eom infracção das
leis e da Consti tttição da Repu bli ca.
N enhuma grave e impressionante questão de ordem politica ou
social, neste instante, agita a Republica; a Naç~w está, evidentemente, cançada de agitaçôes est.ereis; é necessario, pois, que os
represent·a ntes de todos os poderes, superpondo os pequenos resentimentos e as mal fer idas conveniencias aos grand es interesses
ela Patria, armem-se de uma grande dose ele prudencia, moderação
e patriotismo, e, conjugando esforços, attr.ndam só e seriamente
para os interesses geraes do paiz que recla.ma. na hora presente, a
acção patriotica e leal dos homens bem intencionados, para a sua
definitiva reconstituição politica, administrativa e financeira.
Não entrarei nos detalhes dos negocias elos varios departamentos ela administração sem primeiro fazer um novo appello ao
vosso b em inspirado patriotismo, no sentido ele uma agudíssima
attenção para as finanças da Republica, cuja situação exige a,
maior parcimonia nas votações ele clespezas, como' claramente vereis dos dados que ao adeante vos offereço.
O paiz prr.'t'i·., a el e paz material não só na ordem politica e ,;.J.
c:ial, como
paí\ uas smts finanças, ·que .não mais pociem ser p d:C turbaclas e comprom ett.iclas por aventuras de qualquer especie,
nem por lou cas e excessivas despezas, com que nma conclescendencia criminosa e incons ciente põe em perigo a honra e o futuro
ela Patria.

w"

São de perfeita cordialidade as relações que mantemos com as H.elações Exteri ores
demais Potencias . Animado elos mesmos sentimentos ele paz e concordia em que sempre se inspirou o Governo Brasileiro, não pouparei esforços para que essas relações de amizade se consolidem
c ada vez mais.
De 19 a 24 de agosto ele 1910, a convite elo Governo Brasileiro, foi nosso hospede nesta Capital o Dr. Roque Saenz Pena,
que, procedente ela Europa, e já então eleito Presidente ela Nação Argentina, regressava á sua patria. Não só pelas demonstrações officiaes de affectuoso apreço que aqui recebeu como
p ell~ mui eXcpontanea e calorosa associação de todas as classes sociaes a essas demonstrações, poude elle verificar quanto são verdadeiros e cordiaes os sentimentos de amizade do Governo e do
Povo do Brasil p;u·a com a sua distincta personalidade de estadista e para com a :'-Jação Argentina, nossa alliada, como a Uru-
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guaya, em dous dos periodos mais notaveis da histeria da civilisaçüo nesta parte do mundo americano.
Para o saur\ar, e á Nação Argentina, quando elle entrava no
exercicio da Presiclencia da Republica, mandou o Gov erno Brasileiro a Buenos-Aires, em outubro do anuo passado, . um Embaixador Extraordinario e uma divisão naval.
Nas f estas elo centenario ela inclepen clencia Argentina, em
maio de 1910, estivera o Brasil representado por mn Enviado :ruxtraorclinario e Ministro Plenipotenciario cm missào especial ;
nas do centenario da inclependencia elo Mexico, em setembro ultimo, por um Ministro ela mesma categoria, em missão especial,
e por um navio-escola; nas do centenario ela inclepenclencia elo
Chile, tamb em em setembro, por um ]!]mbaixaclor c uma clivisào
naval, a mesma que posteriormente esteve em Buenos-Air es.
Nas varias solemniclacles do centenario nacional ele Venezuela, que s e r ealis am agora, está o Brasil repr esentado pelo seu
ministro em Caracas, a qu em foram mandadas creclenciaes ele Envia do TDxtraordinario em missão especial; e assim tambem estaremos repres entados em Londres, proximam ente, em junho, n a
coroaçào de Sua Majestade o Rei .Jorge V.
Na eleição e tomada ele posse' elo Presidente da R epnblica
Oriental elo Uruguay, a 1 ele março ultimo, estivemos representados em Montevid éo pelo n osso Mintstro naquel' a capital, munido
de credenciaes ele Enviado em missão especial, estacionando tambem por alguns clill;s nesse porto um Iiavio ele guerra brasileiro .
Cel ebra11clo-se no mesmo mez, em Roma, o cincoentenario da
unificaçào ela Italia, foi a essa capital uma Embaixada do Brasil
a presentar á Sua Majestade o R ei Victor Manoel 111 e á Nação
Haliana as congratul ações elo Povo Brasileiro e seu Governo .
Nfw posso deixar ele manifestar -vos o r econh eeimento ele qu e
sempre estarei possuid·o pelas alta s e delicadas attenções com
que, durante a m inha ultima viagem á TDuropa, r ea lisada sem caracter official, me distinguiram Sua Maj estade o Imperador Allemfw e Rei da Prussia, o Presidente ela Republica Franceza, Sua
1l1ajestade o Rei dos Belgas, o Consellio F ederal Suisso e o Governo de Portugal. As provas de a13reço e sympathia que ele todos
r ecebi nesses paizes c na Inglaterra , onde estive mui poucos dias,
rlir.igiam,se de certo, principalmente, á Naçfto Brasil e·i ra, que me
honrara com os seus s uffragios.
Proclamada a Republica em f ortugal, no dia 5 de outubro-
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de 1910, foi o novo r egi men r eco nhecido pelo Governo Brasileiro a 22 do mesmo m ez, pelo da R epublica Argentina a 24, e
pelo do Uruguay a 30, sendo -estes tres paizes e a Republica de
Nicaragua, a 28, os primeiros a reconhecei-o.
Ao dar-s e no B rasil a transmissão cons titucional da Presidencia da Republ.ica no dia 15 de novembro ultimo, tivemos o contentamento de, entre outras ucmonstrações ue estima ao Povo
Brasileiro c seu primeiro magistrado, r eceber a visita de um Embaixador Extraordin,a rio, em missão es pecia l, da Rep ublica Argentin a, c de dous Enviados, tambem em missão especial, representando estes a Republica Oriental do Uruguay e a nova Republi ca Portugu eza. Cada um desses tr-es r ep!·csentantes extraordinarios aqui chego u em navio de guerra da sua nação. O Governo
da Repub:ica Franceza tambem commissionou, para estar presente ao acto, um dos vasos da sua a rmada.
A 17, em Quito, e a 22 de maio d-e 1910, em Lima, o Brasil,
os Estados Un idos da America c a R epubli ca Argentina offereceram a sua mediação aos Governos do Peru' e do Equador para
E.vit:u um rompim ento de hos tilida des qu e parecia irnmineT,te em
consequ encia de certos conflictos de fronteira e graves manifestações populares em Qui to, Guayaquil c Lima. A iniciativa
dessa mediação foi toda dos Estados Unidos da America, ace itand o
G Brasil c a :\ r.gr: Htina, de b~a vc nt.ade, o convite que lhes diri,g i;:a
o Governo Americano para um a acção conjunta e am igaYel no
interesse da paz . Ao Governo do Chile pediu-se que empregasse
os seus bons offici os junt:o ao Ecuador, não podendo entrar t.li r ectamentc na mediação por estar em interr-ompidas as suas r '~ lações
dipl omaticas com o P erú. Os tres Governos media:dores conseguiram c vi ta r a guerra, mas nfto a lcançaram a inda encaminhar as
questões pendentes para uma solução d efi nitiva e satisfatoria.
Na Republica do Paraguay perturbou-se de novo a ord')m publica, travando-se, infelizmente, uma g uerra civil qu e, com eçada em fevereiro, terminou no seguinte mcz com a victoria do
Presid ente provisorio eleito pouco ant es pelo Congr-esso. No começo ela luta, certos ch efes militares elos dou s partidos em campo,
menoscabando tratados solemnes, impediram a liberdad e da n avegação flu via l e praticaram violencias contra paquetes e vapores
mercantes a r gentinos e brasileiros, e, portanto, tambem contra
compatriotas nossos e varios estran gei ros qu e nelles viajavam em
transito pac ifico por aquellas agua.s. O Brasil, como a R epublica
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Argentina, mandou promptarnente ao Paraguay uma divisão naval
para proteger •o seu commercio e navegação . A Repub lica Oriental
t:unb em ô e<,Lw:ou p;,ra a.Jli uma canhoneira. Gua rdando a mais J' Í;o rtJsa n e·u tndi~ladr· na Juta i·n tern a, d e accônlu com as instrucções
q u e havi a m r ecebido, os comma.ndantes e officia es das tres nações
mantiveram sempre entr e si r elações da maior cordialidade. D eve
ser dito , no qu e concerne ao Brasil, qu e as autoridades l egaes não
nos deram o m enor motivo de qu eixa, e que os nossos navios m ercantes só soffreram vio leneias em Concepción e Rosario, emquanto
a li i domin aram certos chefes revol ucionarios.
Restabelecida a p az, o Ministerio da Marinha já expediu ordem para o r egresso da divisão brasileira.
A 15 de agosto de 1910 foi a:ssignada no Rio de Janeiro uma
Acta ele D eclarações feitas p elo Governo elos Estados Un idos do
nra~ll e p elo el a R epubli ca Argenti na em co ns eq u en cia. ,el e cert.'ls
factos occorri dos n os ri ou s paiz es em maio do m esmo anno .
A tro ca elas ratificações elo no sso Tratado ele limites com o
Perú, de 8 d 8 setembro de 1909, cff cct uou-se no Rio de J a neiro a
30 de abril ele 1.010, c por rlecr eto n. 7. 975, ele 2 el e maio do m esmo
anno, foi ellc promulgado. Exp ediram-se lo go in stru cções par a a
r et ir ada elos comm issarios adm inistrativos e do s agentes fisca es
q u e tínhamos no s teni torios do Breu e rjo Catay, prov isori amente
n eutrali sa clos em 19 04 .
A troca das ratificações do Tratado el e limites ele 30 ele out ubro el e 1909 com a Rep ublica Orienta\ do Urugnay realisou-se
a 7 ele maio de 1910. O d ecr eto de pron1u!gação t em o n. 7. 992
e a data ele 11 d e maio.
A 4 de ontub r o do nnno pa ssado foram ass igna clos no Rio
de Jan eiro , em uma Act a, cinco Artigos D eclaratorio s da demarcaçào de fron teiras entr e os Estados Un jclos do Bras il e a Repuh lica Ar gent ina, d emarcação essa cffectuacla, ele 3 de novemb.co
de 1900 a G (lc outubro d e 1904, pela Commissâo i'viixta Bras ileira.-A r gentina em cumprimen to ela D ecisã o Arbitral de \Vas hingtcn, ele 5 c1c feve r eiro ele 1895, e elo Tratado de limi te s concln .i do no Rio de Jane iro a 6 el e outubro de 1898.
No mesmo dia 4 ele outubro ele 1910, assignou-s e em BuenosA ires unJa Conv e.nção eomplementar do c!Jto Tratado el e limites ele
1898 . l:\;1\a fi:: a a Jinhn clivisoria no trecho elo rio Urn guay comprehencticlo entre a ponta suàoéstc ela ilh a chamad a Brasileira, ou
elo Q1Hll'ahim, e n boca do rio QuarahiJT).
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Para a demarcaçii.o das fronteiras entre o Brasil e a Bolívia
na bacia do Amazonas foi assignado em Petropolis, a 10 de fever eh·o ul.timo, um Accôrclo de instru cções. A d ema·r ca<;ão clever.:i
ser feita cl escl e o Madeira até a c·onfluencia do Yaveri..ia, no Alto
Acr e, de conformidade com o clisp os to no nosso Tratado ele Petropolis, d e 17 de nov embro de 1~03 , e no Protocol!o qu e a B olí via e
o P erú assignararn em La Paz a 17 ele no vemb ro de 1909 . Na
secção do terreno c;o mprehenclida entre o rio H.apirrán e a nascente do igarapé Bahio, o a rbítrio que o Tratado ele 1903 deixa·,a
aos commlssarios uemarcaclores foi retirado, chamando a s l os
dous Gover nos a escolha ela rai a preferív el á vista das informações
e plantas qu e lh es sejam apresentadas .
As duas commissões. brasil eira e boliviana, pa rtin:m
Maniios para a front eira elo Acre no dia 18 ele abril ultimo.

I c•

~o Rio el e Jan eiro, a 14 ele novembro de 1910, co ncluiu-s8
entr8 o Brasil e a Holi v ia, um a ccôrelo r elativo ao ramal de ferroyia :\iacleira·CVJamo r é, a que se r e fer e o 'l'riltado de 190;~.
Está iniciada a negociação para r]u e s e cor.l[Ú!Í'ê a nossa fronteira co m a Gu yana Bri!.anni ca d esde o mont e Yakolltipú, a l•~ste,
até a serra Roraima, a oéstc, ond e tem nascim ento · o rio Cotingo.
As ratificaçõ es elo nosso Tratado ele Navegação e Commercio
com a Colombi a, f'innnclo no Rio el e Janeiro a 21 d e agosto d e
190:), fo ram trocadas em Dog;otá a 6 Lle agosto de 1910, sendo
esse pacto aqui promulgado por d ecr eto n. 8.252, el e 26 ele set em hro .

.A r cso lu ~ã o elo Congresso approv anrlo o Tratado ele l\avega·r; fLo e Com merci o qu e af;sign ii mos com a Bolivia no Rio el e Jane iro a 12 de agosto d e 191 0 foi logo sanccion ada por d ecreto
n . ::: .3 65, ele 31 el e d ezembro, e espero que brevemente poss·a m
ser troc adas as ratifir;aGões desse Tratado em La Paz.
DeYem s e1· tambem t ro cadas ngora as ratificações el as Conpara a permuta c! " encomm enclas pos t a cs qu e concluím os
c om a Fr::m ça R 3 d e junho rle 1909, com os Estados Un idos ela
Amt'r•ica, a 21) d e ma rço, ce m a Allemauha a :! 0 ele abril. e c om a
Ttalia a 19 ele clei:embro de 1910 . E li as já estão por nossa parte
approvadas em Yir t ucl e elos d ecr etos legislativos n . 2.:359 A, 2.360,
2. 361 e 2 . 362, el e 31 d e tl ezem bro d e 1910.
Alé m elos 23 Tratados e Convenções ele Arbitramento permanente que tinhamos celebrad o até a data cJa abertura elos
,-e n ~õ es
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vossos trabalhos, em maio do anuo passado, foram desde então
co.ncluidos m·ais e.stes, ·da mesma natureza:
24) Tratado co m a Colombia, assignado em Bogotá, a 7 de
julho de 1910;
25) Convenção com a Grecia, em Berlim, a 28 de julho;
26) Convençào com a Russia, no Rio de Janeiro, a 26 de·
agosto;
27) Convenção com a Austria-Hungria, no. Rio ele Janeiro, a
19 de outubro;
28) Tratado com a Republica Oriental do Ur ug uay, em Petropolis, a 6 de janeiro de 1911; e
29) Convenção com o Paraguay, em Asunc.ión, a 24 de fevereiro de 1911.

Os de ns. 24, 26 e 27 já tiveram a vossa approvação. Os
outros vos serã.o submettidos opportunamente.
Os trabalhos do Tribu nal Arbitral Brasileiro-Peruano, qu e·
funccionava no Rio de Janeiro sob a presidencia. do Nuncio Apostolico, Monsenhor Alexandre Bavona, Arcebispo ele Pharsalia,
ficaram ence1:rados a 30 de junho ele 1910.
Foram apresentadas a esse Tribunal e processadas 91 reclamações, das quaes 74 contra o Gove'rno do Brasil e 17 contra o
elo Perú. As quantias reela.madas fqram: do Governo do Brasil,
21.663:058$708, em moeda brasileir[j., e 1. 260.802,388 em libras
peruanas; do Go\·erno do Perú, 7. 891:568$166, em moeda brasil eira. O Tribunal julgou procedente em parte, 23 reclamações,
sendo 20 contra o Brasil e tres contra o Perú; improcedentes, 59
reclamações, a saber, 49 cóntra o B!'asil e 10 contra o Perú. Não
tomou conh ecimento de 9 reclamações, sendo 5 contra o Brasil e
4 contra o Perú. Foram eondemnados a pagar: o Governo do
Brasil, 52.240 libras esterlina.s; o do Perü, 180:000$000 . Foram
julgadas por voto unanim e 16 reclanlaÇÕes, e pelo voto de desempate do PresiQente, 75 .
Já estão publicados em quatro volumes os trabalhos elo Tribunal Brasileiro-Boliviano, terminados a :3 de novembro d e 1909 .
A Conferencia Internacional ele Jurisconsultos qu e devia re unir-s e no Rio de .Janeiro a 21 dq corrente mez, foi, por prop osta do Governo Brasileiro, adiada para 22 de abril d e 1912.
T emos prompt.os, para serem prévjamente submettidos aos Go ..
vernos que se fazem representar nessa Conferencia, um projecto

13
do Codigo de Direito Internacional Privado, redigido pelo Sr.
Conselheiro Lafayette Peréira, e outro de Direito Internacional
Publico, elaborado pelo Sr. Dr. Epitacio Pessoa.
De 18 de julho a 27 ele agosto de 1910 esteve reunida em
Buenos-Aires a Quarta Conferencia Internacional Americana, sob
a presidencia do Sr . Dr. Antonio Bermejo. A e lia concorreram
todas as nações americanas, menos a Bolivia-. A d elegação bra sileira teve por prr>sid8nte o Sr. senador .Joaq uim Murtinho e por
\"ice-president e o Ministro do Brasil na Republica Argentina, Sr _
Domicio ela Gama·.
Foram assignadas pelos d elegados, além de varias Resoluções,
as seguintes Convenções, que opportunamente serão submettidas
ao vosso exame e elecisã.o:
1) Sobre a propriedade litteraria e artística (11 de agosto);
2) Sobre reclamações pecuniarias ( 11 de agosto);
3) Sobre patentes de inve nção, desenhos e modelos industria.;s ( 20 d e agosto) ;

4) .Sohre ma.rcas d e fabri·ca e .cJe commc,rcio ( 20 de agosto) .
Entre as Resoluções votadas acha-se uma, r econh ecendo em
vigor a da 'ferceira Conferencia, no Rio de .Janeiro, de 23 de
agosto de 1906, r elativa á reunião de um Congresso Cafeeiro em
S. P aulo, res ervada ,ao Govem1o Brasileiro a escolha da op-portunidade para ,a sua. convocação.
O decreto legisla tivo n. 2. 39 3, de 31 de dezembro de 1910,
approvo n a Convenção de 23 de agosto de 1906, da Conferenci::;,
Internacional Americana, sobre patentes de invenção, d esenhos e
modelos industriaes, marcas d e fabrica e commercio e propriedad e litteraria e artística, autorizando o Poder Executivo a ratificai-a. 'Outro decreto legislativo, da mesma data e n. 2 .39 4,
autorisou a ratificação da Resolução da Conferencia do Rio de
.Janeiro sobre a Estrada de Ferro Pau-Americana. Torna-se,
porém, necessario que vos pronuncieis sobre as novas Convenções
votadas em B uenos- Ai res r elativas áquelles assumptos e sobre a
Resolução relativa ú mesma estrada de ferro (11 de agosto de
1910).

Tomando parte no
Privado, o Brasil fez-se
de Langgaard Menezes
Direito Marítimo, e de

movimento de uni versalisação do Direito
r epresentar pelo Sr. Dr . Rodrigo Octavio
nas Conferencias de Bruxellas, para o·
Haya, para o Direito Cambial.
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Na Confer encia de Bruxellas (1909 e 1910) ultimou -se a pre,
paração de duas Convenções, uma sobre abalroamento, outra sobre
assistencia e salvamento marítimos. Essas Convenções, a ssignaclas a 23 de setembro d e 1910 pelo delegado elo Brasil, juntamente
com os el e 24 outras Potencias, devem ser em breve, nos t ermos
da nossa lei constitucional, submetticlas á vossa approvação. As
outras Conv ençõ es ele que se occupa a Conferencia de Bruxellas,
não puderam ainda. ser concluídas pelas clifficuldacles decorrentes
da diversidade de legislações . Mai.s tarde, deverá a Conferencia
reunir-se de noYo, h avendo sido eleitos nove dentre os seus membros, para que, constituídos em commissão p erman ente, preparem
o projecto final. Um elos membros dessa commissão é o delegado
do Brasil, representando ao m esmo tempo toda a Am erica Latina.
A Conferenc-ia ela Haya. elaborou um proj ecto de lei uniform e
para. a lettra de cambio e a nota. promissoria., a.ssignando os
del egados das 32 Potencias a.lli representadas um protocollo pelo
qua l esse proj ecto é submettido á apreciação dos Governos inter essados . No decurso deste anuo, a. Confer en cia se reunirá
para. cla.r redacção final ao proj ecto ele lei rambi a l e r edigir outro
rc:lativo ao clJeq ue .
A Conferencia. In ternaciona.l para a repressão ela. circulação
de publica.çõc:s obscenas, reunida em P\triz, r ealisou a. s ua. primeira sessão plena em 18 de abril de 1910. Foi delegado do Brasil
o Dr. João C. de Souza Bandeira., que assignou a a r·eterenclum
uma. Convenção em 4 de maio do anuo proximo passado, a. r1u a.l
em te mpo será apresentada a o vosso illustra.do ex am e.
A Segund a Conferencia Internacional para a repressão do
trafico de mu lher es brancas funccionou ·,t ambem em Pariz, juntamente com a da r epressão de publicações obscenas, d e 18 ele abril
a 4 el e maio de 1910. O del egado brasil eiro, Dr. Souza Bandeira,
acceito u, com r esalvas, um pro jecto de Convenção, approvado pela.
Conferen cia. em 4 ele maio.
Pelo art. 12, esse acto internacional, perderá o seu caracter
de projecto, tornando-se Convenção, até Bl de julho elo anuo corrente, prazo estipulado para qu e elle seja a.ssignado pelos delegados das Potendas :r.epresenta.das :na m.es,ma GoDfe-rencia.
O Brasil esteve tamb em representado nos seguin tes Congressos e Confer encias em 1910:
Congresso Internacional elas Camarqs d e Commercio e das
Ass ociações Commereiaes e Industriaes, en' Londres (21 a 23 de
junho);
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Primeiro Congresso Internacional de Sciencias Administrativas, em Bruxellas (23 a 31 de julho);
Segundo Congresso Internacional d·e PhysiothenLpia, em Pariz
( 29 de mar co a 2 de abril) ;
Primeiro Congresso Internacional de Agronomia Tropical, em
Bruxellas ( 20 a 23 de maio);
Congresso Scientifico Pan-Americano, em Buenos-Aires (11
de julho) ;
Segundo Congresso Int ernacional de E strad as de F erro , em
Berna ( 4 a 16 de julho) ;
Segundo Congresso Internacional d e Hyg ien c Escola r, em
Pariz ( 2 a 7 de agosto) ;
Congresso Tn.te:r.nacional de Assistencia Publi ca e P rivada, em
Kopenhagen ( 9 a 13 de agosto) ;
Segundo Con gr esso Internacional de Educação P opular, em
Bruxellas ( 30 de agosto a 2 de setembro) ;
Terceiro Congresso Internacional das Associações de Inventores e de Artistas Industriaes, em Bruxellas ( 5 a 8 de setembro ) ;
Quar to Cmtgresso Internacional sübre Assistencia dos Alienaelos, em Berlim ( 3 a 7 ele outubro) .
Foram -nos no ti fica elas as s eguin tes aclh esões estrangeiras a
actos internacion a es ele qu e o Brasil faz parte :
1) Da Persia, da> l:<,ederação ela Australia, da Bulgm'ia, do
Do m ínio elo Ca nadá, ela Argelia e ela Naçfto Argen t ina; ao a ccôrdo
assignado em R oma a 9 de dezembro de 1907, estabelecendo em
Pari;, uma R ernnti ção Internaci onal de Hygien e Publica (publicadas en t ro nós, r cspectivamenle, essas aclhesões, por decr etos
n s . 8.174, ele 26 el e a gosto de 1910; 8.175 , tambem d e 26 ele
agosto; 8.] 95, de 1 de setembro; 8 . 250, de 22 de se tembro ;
8. 333, de 4 de no ve mbro; e 8. 4:i9, ele 14 de d ezembro) ;
2) Da 'l'u.nisia; de Zn:nzibaT e ela Coloaia de Curaçáo; da
França, por todas as suas colonias; da Grã-Bretanha, pela União
Sul-Afrícana; do Reino dos Paizes Baixos, pelas lndias N eerlandezas: á Convençüo Internacional Raclio-telegraphica concluída
em Berlim a 3 ele novembro de 1906 (decretos ns. 8 .196, ele 1 de
setembro de 1910; 8. 335, ele 4 de novembro; 8. 404, ele 30 de novembro; 8. 536, de 25 ele janeiro de 1911 e 8 . 552, de 7 de fevereiro
ultimo);
3) Da Nova Zelandia., da Dinamarca e do Imperio Ottomano
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á Convenção Sanitaria Internacional assignada em Pariz a 3 d <J
dezembro de 1903 (decretos ns. 3.251, de 22 de setembro; 8.334,
de 4 de nov emb ro de 1910; e 8 . 67 4, de 15 de abril de 1911) ;

4) Da Republica Dominicana, ao Acto Addicional de Bruxellas
de 14 de dez emb ro de 1900, modificando a Convenção Internadona! de 20 de março de 1883, concluída em Pariz, para a protecção da propriedade industrial (decreto n . 8.374, de 12 de novembro de 1910 );
5) Da H epubliea de Cuba, ü Convenção Internacion al para a
publicaçfto das tarifas aduaneiras, assignada em Bruxellas a 5· de
julho de 1890 (d ercreto rn. 8.097, de 15 de julh0 de 1910);
6) Da .Africa Oriental Britannica., e do Ugauda, ao Accordo
dG' Roma,, 'de 26 el e maio ele 1906, relativo á troca de cartas e
caixas eom valor d eclarado I decr eto n . 8 . 673, de 19 de abril de

1911); e

7) Da Rep ubli ca elo Paraguay, á Conven ção assignada em
Genebra, a 6 de julho de 1906, para melhorar a sorte elos feridos
e enfermos dos exerci tos em campanha (decreto n. 8. 679, de 19
ele abril el e 1911 ) .

Afúnt os dous movimentos subversivos de que acima vos
.Juotiça c Negocios I nterio- fallei reinou c reina em todo o paiz a. ~nais completa tranqu illidacle, sendo que, por todo o territorio nacional, somente, se nota
res
uma g.rande ancia ele paz e d e <p rogr esso, surdos como são todos os
elementos vivos e co ns erva.clo.r es ela. Republica aos i.ncilmnentos
da demagogia. inconsci en te que por ahi pullula, em esgares impatrioticos e egoísticos, a querer perturba,r o sereno caminhar da
Nação .

Im trucção Publica

Dentre as autorisaçõcs que m e conced cstes, no J'im da sessüo
do a.nno passado, para. r oorga.nisar varios s erviços, destac a-s e a
qu e se r efere á instrucção ~uper ior e sr~eu ndm·ia nnnt. ida pela
Uni[LO. Ji}ra. um elo:; problemas que mais inter ess:n::cm á opiniào
J)nbliea ClUC, não mais podendo tolerar o estado ele extrema cleca.dencia. e miseria a qu e tinham baixado, no paiz, os estudos superiOT·es e sccundarios, exigia uma. completa r emodelação d esses sel·viços a qne tào ele perto se ligam o dese,nvolvirmento e a grande7.~l
da R epublica.
No m eu manifesto inaugural apresentei os pontos capitaes
sobre que devia assentar uma boa e liberal organisação do ensino .
Tomando em conta aq uellas indicações, conced estes-me, não
uma. a.utorisação vaga. e geral, ela. qual se pudesse diz er que en ·
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-volvia delegação de prerogativa vossa, ma;:; sim uma autorisação
precisa, em termos explicitas, dentro dos quaes deveria o Governo
organisar esse serviço; e, ,p·ara felicidade da missão que me confiastes, os principias traçados na vossa determ inação coincidiam
com aquell es qu e eu antes suggerira. Não era bastante a reforma
pura e simples do que existia; era necessario dotar o ensino com
uma org::misação nova, inteir am ente liberta dos preconceitos e dos
prejuízos de que a pedagogia nacional se vinha lib ertando aos
p oucos, sem ter, todavia, a coragem de os alijar ele vez: foi isto
o que bem comprehendestes ao traçar a autorisação concedida c
a isto foi qu e m e ative no desempenho da incumbencia recebida.
Com a data de 5 de abril promulguei a lei organi ca do ensino superior c do fundam ental e com ella baixaram os respectivos
r egulamentos especiacs.
Tenho fundada e.s•p erança de qu e a nova organ1s.ação dará
exccllentes frutos, sendo qu e já não é pou co o facto de retirar de
t al materia a intervençüo do poder publico e entregai-o á consciencia esclarecida elas congregações, as quacs, de ora em d eante, não
mais poderão dividir com o Governo a r esponsabilida de da cleca.·
d encia ou da d es moralisaçã o do ensino. A ellas cabe o futuro e o
qur; este produzir a ellas tão somente serü. devido.
A reorganisação elas colonias agrícolas de ali enados é as- Assisteucia a
sumpto de inadiavel realisação; por esse motivo, servindo-me da
Alienados
a utori.s ação que me co.uc edestes, v ou sem. de•mora promo·vel·a,
havendo já escolhido o local para u m a definitiva installaçãe . A
c olonia existente na ilha elo Governador não póde por mais t empo
al li p erm anecer, tal a impropriedade do terreno em que se acha;
e a super-populaç ão actu a l elo Hospício Nacional é de natureza a
n üo permittir qu e se adie a soluçüo do problema .
Na escolha elo J.ocal para as colonias tiv e em vista não só
t odos os convenientes da insta ll ação, como o m enor disp endio elos
·d inheiros publicas.
Assi~l, d epois ele segu ro exame, fixaram-se as vistas, em escolha definitiva, no proprio nacional denominado Fazenda dos Affonsos, pertencen t e ao Ministerio elo Interior, e que, não sendo
necessario ao· mistér .e m que até •h oj e foi r,mpr ega:do, está en1
optimas condições, ·n ã o só pela situação, perto d esta Capital, salubri·chude e uberdade d.as terras, 'com o pelos e·dificio.s que j-á possu P-,
p ara se.rvk á installação 'das colonia·s, tanqul', sem. novas ecl-ifica-
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ções, pód e, desd e jâ, ser para al 'i r emovida a actual colonia da
ilha do Governador.
E' mais um problema qu e assim fica, sem sacrifieio do era.rio
[JLtblico, bem e d efinitivam ent e resolvido, só resta nd-o completar
as installações para abrigar um maior numero de cloentes.
~ill' e-m ex tr em o lisornj eiro o estado sanitar•; o d esta Capita l, qt!Cl,
felizm ente, não t em sido visitada por n enhuma das perigosas mo les ti as epiclemicas que em annos já passados tanto a maltralaram.
A organisaçüo actual ela Directoria Geral ele Saucle P ublica não
t em, de accônlo com a lei que a r eorganisou, um caracter d efini ~
ti v o ; tão pouco corresponcle ás pres ent es n ecessidades do serviço
sanitario c ult rapassa dev er es e direitos que competem a outros
poderes que não o Federa!.
E' necessario r emod elar ta l serv iço, d e fórm a não só a tornai-o menos d ispendioso, co m o a harmonisar a acção elo Gov-erno
lla União com o Municipal, afim ele qu e, como até agora, nã o seja
elle feito, parallelamente, por autoridades fe cl era es 'e municipaes,
com gr al'es inconvenientes para o proprio serviço e com cl es perclicio in util de esforço e el e din h eiro.
Neste sentido, e, tendo em v is ta qn e nào elevem mais su bsistir med idas excepc.ionaes que sóment(j; um es t ado sanilario assustadoram ente anormal pocl ia justificar c aconselhar, é que p retendo
util isar-.m e da auto ri sação qu e m.e conceclestes para .reformar a
D ir ectoria Gem l el e Saud e Publi ca, tendo em att en çio, princi1Kll·
me nte, ~ o ser v iço sanita rio nos por tos, onde, pela ca r encia actila l
ele pessoal e elem en tos materiacs, qu as i nào existe.
Ten-itorio do
Anonnalissima era a s ituaçào des te longí nqu o terrítorio
Acre
qrta nclo assum i a presielcncia el a Rep t~bli ca . S em dados precisos
com qu e pudesse julgar ela r eal situaçflo alli ex istente; deante de
inform_a r;óes contraclictoJ,ias, e por isso indignas ele fé, que ao Gover no eram forn ecidas pelos chefes das facções qu e lá se degla·
eliavam, depondo e r epondo prefeitos e autoricla eles, entendi de
maior conveni encia, posta ele lado a esperança d e alcançar um
conhecimento perfeito das ca usas e elos homens do Acre, exonerar
todos os prefe itos e sub-prefeitos daqu elle t erritorio e nomear
pessoas da int eira confiança do Governo, sob cujas informações
pudesse agir com perfeita tranqu illid.ade e segurança•.

~a nele

Publica

Como a situação de anarchia alli n~i nante resultava, principalmente, ela falta el e autoridade bastante elos prefeitos, aos quaes,
ca bendo toda a res ponsabilidad e do Governo elos departamentos,.
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não eram concBdidos os precisos elementos ele força e de prestigio
para,, ern tão longinrjna.s c afast adas te1Tas, manter a autoridade
do G ovçrno F cdc~r~ü de qt1e si7to clclo,g;ados, re:sot 1fi e:or!.centrílr na~
1

mãos à.or> prefl:itus tcdo o pocí s1· a dmini;õtrativo e politico elos
rc·; ;pectivos ciepm:tarnentos, c, para isso, nào só colloquei á sua immediata disposiçào, clt.!llen recebendo ord ens di rect ar;, os conLingcntes ela força elo exercito que lá se adnm, como d eliberei não
fazer nomeaçõ erJ, num praticar actos na qu el'e tr"rritorio, que não
sejam de accô rdo e por indicação elos prefeitos . Penso que ass im
prestigiados, clesapparecidas as ca usas ele conflietos com os commandantes elas forças federaes, ora sujeitos á sua acçi'to, os prefeitos pod erão manter a sua perfeita autoridade, afastand o o perigo elas constantes e desmoralisacloras deposições, tão prejucliciaes e tão aviltantes do decoro administrativo.
Aguardo a acção dos no vos prefeitos, as informações que uão
tardarão ·em dar ao Govern o, para u tilisar-me da, autorisação que
votastes, afi m el e s er r eorg anisa.do política c aclmi.nístrativmn<mt.c
aquell e territorio .
Um dos maiores embaraços psxa a boa adminis tração elo Acr e
é a immensa cliffi ctilclade mt transm issào de noti.cias e ordens que
sempre chegam ao seu destino com dous e tres mezes d e atrazo;
por isso, foi meu primei ro cuidado r emov er esse mal . Para tal fim,
fo i contrata;da, mn .con.Uições va nta.jo.s as, a in s l.all~cçüo 1.l..e lres es taçõ es racliographicas, ligando as tres prefeituras entr e si e á estação ele Porto Velho, cl 'onde se fallará para Manáos, sendo que ela
es tação elo Cruzeiro do Sul se po derú communicar com a ciclai.le
peruana ele Iquitos, Já lla muito clotacla ele exceDente estação racliographica.
Este importantíssimo melhoramento, que approximará o Acre
ela Capital da Hepublica, est:á ,em v ia -cl.e ex ecu(;ão, e penso qtw
dentro ,cJ.e ·q uatro meze,s fkará ülteiramente r:onduilrlo, r; ass im ;;é_o ..
tisfeita uma grande e JUSta aspiraçã.o elos nossos va lorosos patrí cios, pioneiros da civili;,ação brasileira nat1ucllas afastadas regiões.
No meu manifesto inaugural, sali entei a n ecessidade e ur- Codigo Civil
gencia ela promulgaçüo do Codigo Civi l, prometticlo ao paiz desde
a. Constituiçã.o Imperia.l ele 1824.
Todos os meus antecessores r eclamaram elos vossos esfor ços
e boa vontade a aclopção dessa medida r111e vem s~tisfazer u ma
justa e longa aspiração nacional .
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Aiud<i uma v ez e no m es mo sentido faro um appello ao vosso
patriotisrr,o c ao afan qu e sempre t en d es de ir ao encontro dos
desejos b em fundados do Povo Brasileiro.
Ao ser promulgada a lei d e 14 ele nov nnbro de 1904, pareceu
Lei eleitoral
aos espirito.s b em intencionados que a solução do problema eleitonLl, p elo conseguimento de uma real e verdadeira manifestação
ua vo.ntacle popular, .esta,v<t resolvida; inf eli~ment o , ·e omo acontece com as reformas elo ensino, mas por motivos bem cliver·s os
e bem menos dignos, a nova l ei eleitoral ai·ncta, nã.G Nnha sido cabalmente exe'.mtada e já precisava de ser reformada.
Com os primeiro;; passos para a sua execuçã o, nasceram os
appare lhGs, sempre vivos, de fraude e de lu dibrio do voto popular.
E' imprescindi;·el, por isso, a .reforma ela actual lei, ele maneira a dotal-a ele elementos que, quando n~. o impossibilitem elo todo,
ao menos clifficultom ele muito a fraude e facilitem a acção ela
justiça contra ·os eternos e imp enitentes mystiiicadores .ela verd ade
eleitoral.
Convem que a:.; m cclid<ts de acaut elam ento não digam respeito
tào sórnente ao processo eleito ral, mas ve11ham desde a qualificação
ti\.o dev e.rá ser ,roclea,Ja tllts p.re>CisH,s gara;ntia·s aos dir.eitos üo · ci.dadão, ele fôrma a não ser recusaclo o direito que a cada um compete, nem ser possivel, pelo má.b systerna Llc distriuuição ele titulas,
a fraude ele uns se substituírem a \)Utros por occasião dos p'eitos
ou mesnl(} concor.-·e.rem ás votações sob nomes suppostos, com titulas falsos.
1

Casas para
operarios

Polioia

Doscle a racli::al transformação por que passou esta Capital
que, en tre os problemas que se tornaram mais interessantes e
urg entes, sobresahe o d<t habitação para o operariado. Demolidas
as vel has casas que lhe serviam ele abrigo, e, em seu Jogar, edificadas casas ele luxo e de altos alup)eis, ficaram os operarias desta
cidade sem o t ecto ele que carecem, tornando-se a sua vida mais
preca.ria do que nunca. No intuito ele dar .rcmeclio ao mal que
assim afflige essa digna classe, n:solvi, servindo-me da lei qu e
votastes G anno passado, mandar construir, nos terrenos ela Estação Deodoro, uma vil'a proJetaria, cuja primeira pedra tive a
saüsJ'açâo ele lançar no dia 1 o deste m ez.
Tanto a policia civil, como a milit<tr desta Capital, apesar ele
precisarem ele remodelação, que breve será feita, ele accôrclo com
a 1autor isação qu e me dést es, têm oeum;pri.do com patriot-ismo o
seu dever, garantindo com efficacia a ordem publica e cooperando
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assim para que a acção do Governo se tenha podido desenvolvcer
com calma e proveito.
Con1 r elaç{ to ao JiJ:~(-~J'('ltn .N a.t i fJ tHtl, r~ sa::Jlciu !J llc\ os s: l: v iç.Js
de guerra, hoje, exigem aptidões excepcioua e~, ~ompetencia provada e ,e ssa vibrante fé que s e gera do patriotismo e da confiança
nos elementos el e força. Esta ,prov ém, nos exercitas r eguhtr e.3,
de elementos bem ordenados que constituam uma entrosagem
9i.m,p les, de facil 'H:fl'clanHmto . Dahi resuHa que tudo precisa S(êl"
apparelhado com methoclo e unidade ele vistas:
Um estado-maior composto ele offici-aes recrutados dentre os
mais clistinctos, ele accôrdo com a organisação ultima, pela competencia techniea e pela illustrar;ão variada, que se compenetrem
elos deveres essenciaos da sua missão delicada ,e previdente;
Uma administração afinada pela ordem dos serviços estatuídos em regulamentos claros, s em concessões que afrouxem a diseiplina e os laços de resp eitosa camaradagem, superior a intéresses mal amparados, na altura elos encargos que lhe são attribuiclos,
para qu e 1mtcla lh es escape, na paz coino na guerra;

Um serviço completo ele pro c! ucção mecanica pelos arsenaes
e pelas fabricas ele exp'os1vos e artefactos ele guerra;
Um systema ele recrutanwnto, na fónna ,da Coristituição, qlF~
inspire confiança ao paiz, p ela simplicidade e pela efficacia na
acquisição elo respectivo pessoal, quando chamado ,ao serviço de
primeira linha;
Uma orientação segura, sem outras preoccupações que não sejam ela ordem, ela disciplina e ela integridade nacional.
Para isso tem o Gov,erno se empenhado em normalisar a elirecção geral dos serviços ele modo que se possa confiar na justiça
e nos esforços ele cacl,a um .
Os serviços de estado-maior têm sido objecto ele especial cuidado ,e com esse fim estão sendo executados trabalhos ele grande
alcance.
Com o fim de termos os nossos arsenaes, as nossas fabricas
de explosivos e arteiactos el e guerra em condições ele produzirem
largamente os principaes elementos ele guerra, augmeutado da machinaria necessaria, seguiu para a Europa uma commissão de officiaes habilitados, afim de adquirir maehiuismos dos mais aperfeiçoados, ele modo que, até o fim dest e anno, teremos appare~ho.s
que nos assegurem uma producção abundante, capaz de libertar-
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nos dos mercados estra11geiros, no qu e concerne a munições de
todas as armas .
Os armamentos que temos depositados em diversos pontos
da Repu blica e os que convem adquirirmos dentro de pouco tempo, nos cl eixa,rào a cavalleiro em qualquer emcrg.encia grave. Comt udo é ele urgente n eces.siclade unm dot·açüo especial no orçamento do Ministerio ela Guerra para ae!Juisição de material rodan te que assegure o serv iço ele t ransporte, nas melhores condições, afim de nos conservarmos p!·eparados para uma mov imentaçiio rapida para onde quer que se faç;a m ister.
Até agora os quadros das nossas u rdclacle~J Hlilita1'o{·~·s não
estão d·e accônlo com os etfoctivos orçamentarios, porque u vo··
Juntariaclo te m siclo escasso, qnas i nu llo, em relaçii.o <cos elm·os que
vf~o p elas fileiras. Em tacs eonrl içõe.s o sorteio militar, jú r eg u!alll!'Htaclo, nfw 6 mais cdliavel, im rJõr-se como medida ea.ntelosa,
d e preparo csseneial pan.t a f orm::c~ :\o d e grandes nnida!] Os em dr(·urnstanr:las P x Lra or clin ai'l~J.B . Jjj, eolno lllcdida ilnposta pelas co uvcni cneias de nosso po clcr miiitar, é urgente e uo m;üor alcance
volitic:o a tr.ansferen c!a c1a üu arclr~ Na.c:imHtl. par·a o Ministc.l'io rla
Guerra, ond,e pod erá essa antiga milicia s Br r econstituWa sob :)S
molcl os do Exercito activo, 1lo (jLl~l consti t uirá a principal res en-a
c a principal forc;a em acçfw l1Ult1 conflicto qualquer.
Com r·elação ú justiça militar, é inacliavel a confecçã o de um
eocl'igo •p.enal C{'Ue ,esteja. el e accôrúo ,c om n naL1r eza .elos crimes pr&ticaclos nas fileiras , e de um r egulam ento processual, escoirnado
ele velha.rias e praxes. obsoletas, para o bom e rapiclo andamento
eles r espectivos processos, cujos trabalhos siio actualmente demo rados, pesados e. sem vantagem 8;igurna para a justiça ou para os
delinquentes.
Para attender ás convenienciq.s mais palpitantes da instrucção
militar superior, o Governo acaba el e nomear uma cnmmissii.o d e
officiaes comp et entes, afim de rever os regulrtmentos das escolas
ele ,ostaclo-ma.ior, de guerra, artilharia e enp;(mharia., bem corno elo
Collegio Militar, e cuja adopção vos serú solie;itada uma ve2 terminado esse trabalho.
'l'udo mais que se pnmde aos n egocias da Guerra, vereis de
cuidadoso relato rio elo respectivo Ministro.
Marinha

O levant e das guarnições dos couraçados Minas Geracs, São
Pwttlo e Deocloro e do scout Bah·ia oito dias depois de iniciado o

m eu Governo; a revolta occorrida na noite ele 9 de dezembro ul-
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timo no Batalhão Naval e a bordo do scout Rio Gnmae rlo Sul,
embora promptamcnt e suffocada com energia; o estado de insubonlinaçã o e motim que nov amente lavrou entr e as guarnições
dos navios qu e j ú s e; h avi am prim eiro r evoltado, r epercutindo até
na guarniç ão da fl otilha d e Matto Grosr;o, profun dam ent e perturbant m a vida de nossa Mar in h a do gu erra, imp edindo a normal
ex ecução do pro gr a mma que c;u h av i a plancjctdo.
As d iffi culcladcs c on sequontf~s a es:;e estado de agitação, força.mm o Gov erno a exclu ir d>ts fi l eiras mais elo mil marinh eiros,
qu e f oram r eenviados aos seus csta"dos.
:m:ssa m ed ida p1·od uzi o bcncfico resultad o, nào obs t ante o desfalqu e de um p ess oal já insutf ic ientc .
Outras med i da s simultanr:arnen t. o postas em pra tica, pouco a
pouco m elhoraram a situaçfw, p errnittin do que, contra a geral expectativa e embo r : >" sem ularde, t osse b em a preciavel o movimento
d-e no ssos navios, em peri odo t üo cri tico e delicado.
L ogo a pós o levante el e !J ele clozc;m bro p artia uma divisão de
cruz,tclores para o sul: as viu gcns ele instrucção são f eitas sem peri:ll!'baç'lo dentro ela epoeha pnmri<t; d ons destroy ers são mand a dos
a os T•1st a do s que lhes dilo m; n oliH'S r~ lú r ecebem a s b an deir a s que
o povo lh t::_I:J oÜ·e r ect~ ; t n ;s e r u;'.:.:.xl c r c ~:; vC:.u á,s a.g uas do Praf~1, l e 11do

um delles, o Ba1Toso, repreE;c~ n l u.cl o o nmJs o pa.iz nas solernu iclad80
ela. posse do P rer; id en t e ela .>-êcpu l.Jlica elo Un1gu ay;
do ns outro~;
cr·uzado r 2s são m an da.rlos um pant o n or te e outr o pa ra. o sul; '3
sit uac; ã o p olítica do Paraguay nos faz mand ar á Assumpção um
cr·uz-"lor, t res destroy ers e u m tend er, emquant o os navios da floU.nh:a d.e lVIatto G1~ o s s o pelo n1esn1o n1otivo são n1obilisados, ei!.!N
bc -:·9.. 1nu lto parcos scjaxn os rscurs 8s n 2:vaes tl•J B!·a.sil !"-'..fL C~ u:.:: ll e~
r Gg;i ã.:Y Q(:; nossas fro ntei ras .

E ' s em duvida animador n üc.l i~'clo qn r: se tradnz 11cssa act.ivid s,de, outras provi den cias, p orém, f a:wrÍ1-se 11 rgent es n iio só para
:::- nor m alisa.(;ào dos ser v icos corno par a o desen volvimento nocesr;::;.r io do n ossa Arm a da.

Entre essas dc~,t8.ra- ~.; e a n.:-Jcessh1 ad e de un1a n ova coclificaç[w
elo r egimun r epressivo dos ciclict.os e cont ravenções, que atten·
d endo á inclispcnsave! s everi dade nccessaria á manutenção da diseiplina est eja ele aeconl o com os sen timentos huma.nitarios e os
precoit.ns constitu ciona.es .
Procurando co rrespo n der a essa necessida de espero em curto
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prazo s ubmetter ao Congresso Nacional um proiecto que já se
acha em elaboração.
Não menos imprescindível é a reformá ela administração
nav al -qu e, d e accor,do ,c om a autorisação legislativa, .será em breve
clescentralisada, pautando-se nas normas indicadas não só pela
exp eri cncia ele marinhas mais a cleantadas, como p ela nossa propria experi romcia.
A reconstrucção do Arsenal ele <Marinha do Estado de Matto
Grosso, deixado ha longos annos em quasi completo abandono;
a ereação ele officinas de reparo ao longo da costa e o estabelecimen to de um arse nal de primeira ordem convenientemente locado
em um porto militar fôra ela Capital ela Republica, são outras
tantas medidas não menos merecedoras da attenção do Congresso
Nacional.
A n ecessidade dessas providencias, exigidas para efficaz utilisação ela esquadra actual, ainda mais se accentuará quando tive rm os completado o programma em andamento, com a conclusão
do couraçado Rio ele Janeiro.
Ao assu m ir a Presidencia da R epublica encontrei firmado
pelo Governo anterior um contracto p~ra a construcção deste couraçado, que seria armado com canhõ<~S de quatorze pollegadas e
teria um deslocamento de cerca de 3,2. 000 toneladas.
Considerações de toda a ordem indicavam o inconveniente da
aequisição ele tal unidade, aconselhando uma revisão do contrato
no sentido de reduzir a· tonelagem, o que foi feito, obtendo-se
um va.so possante mas sem exaggeros ainda não sanccionados
pela expcriencia.
T erminando a exposição dos principaes negocias relativos ao
departamento naval, tenho a satisfação d e consignar que, mesmÓ
na vigencia do estado de sitio, para dominar a crise que atravessou a Marinha de guerr a, não foram nec essarias medidas de
ordmn pessoal mais severas qu e a eliminação das fileiras e a
simples deten c;ão.
morte de 18 prisioneiros reco lhidos á 1'ortaleza ela ilha das
oec:Jrreltdo crr. cir euln stanci as anor·maes, ordenou o Go·
vemo :.c abertura ele um inquerito e cons eq uente procf:sso jnflicbl
m i liLar, o qual ainda corre os tnunites oNlinm·ios.
1\.
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O a1mo de 1910 assignala-se pela grande actividade desenvolvida na construcção do nossas estradas de ferro, cuja extensão
total em trafego, elevou-se a 21 . 370.199 ldlometros, ao findar-se
o anuo, representando um augmento de 1 . 870.687 ldlometros em
relação á do anuo anterior.
Quasi teclas as linhas construicla·s são de yropriedade ela
União, ou a ella terüo ele reverter.
São di versos os regimens a qu e obedece a construcção destas
linhas - administraçào clirecta ela União, empreitacliLS, arrendamentos aos conRtructores, garantias de juros - os quaes ainda
subdividem-se em varias modalidades. Em qualquer desses. regimens a fisealisação do Governo precisa exercer·~se em tempo
opportuno e ele modo efficaz, para salvaguardar o interesse publico e os do Thesouro, sem crear embaraços á vida elas emprezas
particulares, quando a estas incumbe a construcção e o trafego
cl11s linhas.
A renda bruta kilom etr ica (le quasi todas as estradas de ferro
pertencentes ú União mantem-se ainda em nível baixo. A elevação
deste coefficiente é um problema complexo, cuja solução depende,
entre outros elementos, do exacto conhecime11to elas condições em
que as estradas op·eram nas ;;unas ode sua influencia. Ella iLSSU'lll C,
entreta nto, uma gTaHde importanc ia, pela relação em que estfL, no
r r.gi men do <crrr:ndamcnto, com os recursos d estinados a fazer face
am: encargos i'ilJancciros, proveniente::; da construcção e elo resgate
d:J.,; est rada;;, o co;n d esenvolvim ento cconomico do paiz.
De .p ax co>m outr.a s :medicl·a s ter1den.tes a ül'ea:r e a dese.nvol v.er a
nruuucção, convem proscguir na construc ção dos prolongamentos
e rai'laes qu P constituCEl as rêdes el e viação ferrca e as linhas
de 'penetraçào, .de ano·rlo a qu e fiquem co~1clui·cl as dentro dos
prazos fixados n os contratos, porque ellas são destinadas a facilitar a circulação dos proclucto s, sob um regimen ele tarifas razoaveis.
No extremo norte prosegtwm .os trabaH1os ·de ·c onstrucção da
l<J.3 trada de Forro 1\Tadoira l\1amoré, atravez de serios obstaculos
oppostos p ela insalubridade da regi~o elas cachoeiras do Madeira,
que ella contorna . Ainda ;:cssim, foram construidos 66 kilometros,
em que não houve cl.ifficuldades technicas a vencer, attingindo a
l52 kilometros a. extens[LO entregue ao trafego, a partir de PortoVelho.
A Estrada. de F'erro ele Alcobaça á Praia ela Rainha, cujo objectivo é transpor os obstaculos que impedem a franca navegação
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de cerca 3. 000 ldlornetros elos r ios Tocantins, Araguaya e seus

afflu ctltcs, conservou--s e estacionaria no ldlo metro 53. O contrato

com a Compan h ia Estrada de :B~erro do Norte elo Br asi l, concessionaria dessa v ia f errea, foi rev isto, sapprim inelo-se os tre chos
elas linhas dc c:t inaelas a transpor a~; secções encaehoeiraelas e ficando a tttorisaclo o pro!o~1gameJ 1 to da mesma estrada até um
p o nt~J da Iri él r genl do rio } ,.1·agu:lya, a r>.:-trtir do qual s eja p oss 1v . .
estabelec Er franca lHlV t' ~'JtÇão até J~eopoldina, no Estado de Goyaz,
com um ran.Htl pnn1 o ri o Tocantins, Q terminar em ponto conveni ente, pare. utilisar a na•.rcgação deste rio por un1 systen1a n1ixto
de vapor e r emo.
Na li:stJ·ada lle l<'erro d e S. Lu iz a Caxias estão em construcção 142 lülometr os, tendo ficado definitivamente estabel ecido
fJU C a cidade de S . Lu i ~ seja o ponto inicial da linha.
Da r êcle de v iaçiio cearenr;e estiveram em constru cção os prolongamento;; de Baturit ó e ele Sobral, elos f]U aes foram entregues
ao trafego 79 ldlometros. ele Migu el Calmon ao Igu atú, na primeira, e 61 ldlometros, de lpú a Novas Russas, na segunda dessas
estradas, e ficou ad eantada a constr ucção de mais llO kilometros,
sendo 51 em direcçiio ~L Cedro e 59 a Th er czina . Foram approvad os os estu dos ele 402 ldlom e tro~: nos prol ongam en tos e ligações
I
elas linlms desr;a rêcle.
No trecho em constnu;çüo ela IDstra da de Ferro Central do
conchjida a linha na ex-tensão do
Tiio Gramde do Norte fi.cou
28,6 ki lom etr os, de Taipú a Barr a Verde, elevando-se a 128 ldlometros a extensão em t rafego . Ficou bastante adeandata a constr ucção dos restant es 10:3 kilometro s dessa via ferrea até Caicó.
As linhas alTcnclaelas á Gr eat TV cst en~ continuaram o s e. u
cll~ senvo!vimento para o interior . No prolongamento até Flores,
rla Ce ntr a l el e Pern ambuco, foram abertos ao trafego mais 13 kilomctro s, ele P e:,qu eira a Barr a, e 10 ld lo metros, ele Tamatahy a
GrassoB , na E ~::; tra d a de F erro Conde d' .TIJu. Estavan1, alénl disso,
e m const rucção nas <Jnu.s estradas 48 lrilometros . Foram app roY2 dos os estudos de 4:5 kil olnc;trof~, no proJ ongam ento de "Viçosa
a Pallneh·a dos Inclios, na Centra] de 1\lagoas .
A extensão total rm t.raí';"go <las linhas desüt com p anh ia, qu e
Dbra ngc os TDstados él e Alagoas, .Pernambaco, Parahyba e Rio
Ci r :\J: r1r dn :'Jcr tf\ cn1. d1_: J .33 5 . ~~ 4 {) k i lc n~2t r os , cr:-1 :11 fle dezPrnb1,o
1
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destinada a ligar a rêde de v iação da Bahia, á qual foi incorporada com a da Ch eat vF esteTn, tem a ponta dos trilhos no ltilometro 103, a partir de Alagoinhas, tendo sido entregues ao trafego, dur ante o anno, 21 ldlometros, distancia entre Esplanada c
Aporá.
Por decreto de 23 de outubro do anno passado foi organisada
a. rêde de vis.ção da Bahia, sendo autorisada a construcção de diversos prolo11gamentos, ramaes e ligações das estradas em trafego
naquelle Estado. mssa rêcle foi recentemente remodelada, tornando-se mais profícua aos interesses economicos e commerciaes, a
que deve serv ir, e melhoradas as condições technicas e financeiras
ele sua execução . l:<Jl la ficará ligada á viação elo centro e elo sul da
R epublica pela linha que se di·rige a Tremedal e clahi a ent[·oncar-se com o prolongamento da Estrada de Ferro Central do
Brasil por Montes Claros . A. extensão total das linhas em trafego
que constituem a rêcle, erá de 995.904 kilometros, em 31 de de·
zembro.
A l!lstrRda ele Ferro de Victoria a Minas proseguiu em ele
manda elo seu ponto terminal, tendo os trilhos attingido ao kilometro 377, a partir de Victoria, e aehanclo-se em construcção
ma is 67 kilometros. No ramal de Curralinho a Diamantina fo ram
entregues ao trafego 39 ldlometros, .ele Curralinho a Santo Hyppolito, e ficou adeaDtada. a construcção ele 108 kilometros.
Das linhas ela Lcopolcl'irta Ha'ilway C01npany Lim'ited, que teu:
garantia ele juros, foi inaugurado o trecho de Muniz Freire a
Mathilde, com a, e;;.tensão ele 80 lril omet.ros, estabelecendo-se a
communicação por via f erres, continua entr<l esta Capital e a
cidade ele Victo ria.
Ainda não foram emnpridas todas as obrigações impostas <e
companhia pelo eleereto ele 29 ele julho ele 19 09, entr e as quaes a
da installação de colonias agrícolas estrangeiras. a creação el e
<J. rmaz ens fri goríficos na ilha da. Conceição e a construcção da.
li nha pa ra Cabo I•' r io.
Na Estrada ele Ferro Central do Brasil foram entregues ao
trafego 87 kilom etros, de Lassance a Pirapóra, 22 Jdlometros de
CaPthé a. Rancho Novo, no ramal ele Sabará c 29 ldlometros no
prolongam ento do ramal dl\ SanUL Cruz a Itacurussá.
Por decrdo de 28 ele junho de 1910 foi. organisacla a r ede rl e
':Í8 Gào .flu r:.ü n eTls e, const itu.i íJ. a pelrLs cs tréJclas (18 ferro .t~.uxil.ia r Qu
Centro.! . do Bra.sil, Oeste de ~1Iinas e as estrad as ele ferro Comrnercio ao Rio das F'lores, União Valenciana c Vassour ens e, en' ·

28
campadas pelo Govern o. A administração da Central ficou autorisada a estudar e construir os prolongamentos, ramaes e ligação
que completam o plano dessa rêd e.
Emquan to não forem estabelecidas as condições ele exploração definitiva da rêde de v iação fluminense, a Estrada de Ferro
Oeste de Minas continuará a ter a sua administr açào especial.
Nessa estrada acham -se em construcção as seguin tes linhas :
rle Bello Horizonte ao kilometro 45 da Estrada de li'e1To ele
Goyaz; ele Bana Mansa a Angra dos Re is; ele Ribeirão Vermelho
a Bom Jardim; ele Gon(;alves Ferreira a Claudio; e de Soledade
ao Pará . Foram en t regues ao trafego 68 ldlometros construidos
durante o anno, sendo 40 ldlometros ele Bello Horizonte a Capella
Nova e 28 kilometros ele Rio Claro ao Alto ela Serra, na linha
par a Angra dos Reis.
Na Estrada de Ferro de Goyaz ficou concluida a construcção
ele 32 kilometros ent re Franldin Sampaio e Bambuy, estando bastante adeantada a constr ucção de mais 60 ldlometros. E' de
113.176 kilometros a ext ensào entregue ao trafego nesta via
ferrea.
Foi iniciada a, construcção elos prolongamentos e ramaes contratados com a companhia arrendatarfa da Rêd e ele Viação Sul
Mineira, prosoguinclo os trabalhos respectivos com regularidade .
Ficou concluida a construcção de 13 \dlornet.ros, de Haepcndy a
B'azendinha, e 7. 580 ldlom etros no ramal de Alfenas. Estão em
eonstrucção adeantacla 142 ldlom etros em direcção a Monte Bello
e a Carvalhos.
Na Estracl:ct de Ferro dé Bahurú a Corumbá, cu j ~t constru·
cçüo está .a cargo da Companhia Noro es te elo Br2,sil, a p::mta dos
trilhos foi levada até o kilometro 4,3G, t endo sido construidos,
clnrante o anno, 96 kilomctros de Anhangah y a Itapura e 24 ldlometros de Itapura a Jupiá.
A Companhia S . Paulo ao Rio Grande teve o seu contrato
revisto .de aoc&rdo com as clausulas Qll·e baixa:ra;m com o .cJecreto
n. 7. 928, de 31 de março de 1910, ficando incerporadas á. sua
r êdc as Estradas ele: Ferro do "Paraná e D . Thereza Chr,i stina e
auto risada. a celeb ração elos <l!ccôTdo·s necessarios para fazer · as
ligações rla linha de S. Francisco a fo:<; do Igua:3sú com as linhas
do "Paraguay. Foi tambem autorisa.cla a construcção de ram aes.
e ligações n ecessarias para a construcçiio da rêde organisada p elo.
mesmo decreto.
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Foram construidos e entregues ao trafego 264 kilometros, de
AHo:ns·o Penna .ao rio Uruguay, e 96 ki!ometros .de S. Francis<'o
a Hansa, ficando o J<Jstado elo Rio Grande do Sul em communicação por via ferrea continua com os ele Santa Catharina, Paraná,
S. Paulo, Rio de Jan eiro, Minas Geraes e Espirito Santo.
Estão s endo activados os trabalhos de construcção de 252 kilometros na linha de S . ·F nvncisco .a o Rio Negro, que faz parte ela
mesma rêde.
A rêde elas Estradas ele Ferro do Rio Grande do Sul, arrendadas á Gompagn·ie A UJ:iliairc rles Chemins ele Ji'er, foi augmentacl-a do 384 kílometros entregues ao .trafego. Esse augmento é
formado por 179k,495m, de Passo Fundo ao Rio Uruguay,
107ll:,934m, de Rosario a Sant' Anna elo Livramento , 52k,528m, d e
Montenegro á Ligação e 43k,858m, de Santa Luzia a Caxias.
Os trabalhos d e construcç;ão dos 123k,870m, da E strada ele
Ferro de Itaqui a S. Borja proseguiram com alguma lentidão.
Por decreto n. 7. 912, ele 7 de abril de 1910, foi autorisado o
co ntrato com a Companhia Lavoura e Colonisação em S. Paulo
para o prolongamento el e sua linha ferre-a até a margem da lagoa
ele Araruama, no Estado do Rio ele .Janeiro, e o arrendamento
desse prolongamento á mesma companhia.
Em 31 de dezembro de 1910, o capital empregado nas vias
ferreas pertencentes a União, ou por ella concedidas com garantia
de juros. elevava-se a 743.728:019$889 e mais J: 8. 387.115-8-2.
Os servioos :dos col"reios tive.ram regular execução em toda a
Republica o que muito eontribue a ultima reforma decretada pelo
Governo passado, pela qual foram remodelados os trabalhos dessa
reparti ção, augrn entan do o numero do pessoal e seus respectivos
vencimentos.
A renda verificada no anno ele 1910 elevou-se a 6.082:219$194,
não estando nesta comprehendida a import.8"ncia (1,~ 980:324$110
proveniente elo forneeimento d e sellos otficiaes feitos a credito,
ás repartições publicas.
Comparada essa renda com a do anuo de 1909, na importancia
de 8.905:681$570, apresenta um cl ecrescimo de 2. 823 :'1 62$376, para
o qual em parte concorreu a diminuição ela taxa no porteamento
<las correspondenci<:ts, como no premio dos vales.
A clespeza no mesmo perioclo, foi de 13.535 : 963$452 no capitulo "Pessoal" e elo 1. 642: 005 $03 ~ , de "Material".. perfazendo
assim, um total de 15.177:968$491.

Correios
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Como v ereis houve um augmento de 2. 261 : 826$369 sobre o
ele 1909, cu ja clespeza. ascendeu a 12.91 6:142$122 .
T endo em vbta, porém, a natural cwoluçilo pros-ressiva dos
diverso s s2rv.iços posta cs e o augmento considcra.vel, que já se
va e notando, no movim en to da correspo ndencia, a reuda necessarü~m e nte
t ende ta:mbe'm a el 6var-se, cobri·ndo vanta.josameni:l.:
aquella clifferença.
<UJllO

O movi.mento de val es inter n aciona es attingiu a 3 . 310, mais
771 que no anuo d e 1909, na importancia de 490: 19 8~'3 79 corresponden tes a frs. 822 . 644, 16 oi'J'erecendo a differença par a mais
ele 1910 ele 137 : 279 $:3 97, corresponcl cnte a frs . 271. 252, <30.
A importancia tota l dos v ale3 ern itti.dos alcançou a cifra de
corresp ond ente a frs . 7. 528.977,77, produzindo o
premio ele 26 : 063$60 8 corr espond rmte a fr s . 43 . 506,87 .

4 . 414 : 933$180

O augmento sobre o a nno ele Hl09 elevou-se a 1.181:78 3H82,
correspondente a frs . 2 . 514.394,31 com o pn:rnio de 7: ous~;zos
eorrespond ente a frs. 14 . 340, 26.

Fez-se o Governo r ep r esent ar no Primeiro Congresso Postal
Continental Sul-A mcrieano, qu e se reuniu em janeiro c1o corrente
ann o, na cidade d e Mcntcvidén , de~d g 1F1 ndo fun cei ono..rios affe itos
ao s ervi ço c ele reconhecida comp elencja .
'falUlJ e1n Ll :~an cl o da :)~li.tar ís acüo f !V C eone ecl es tcs J Go·~- c rno
promo ve a con~jlrue ~:~·,n de predios, po r rae io d L~ C:J lH'Ut1'e nc i;_t pttbl ica, nas capi ta.es el os IGsta dos da Rcpu b1icaJ v ara as r c ~~l~trtiçJ::. <-;f:i
dos Correios c 1'el cgravhos .

Telcgraphos

A rêde te!cgrap h ica fcder o. l te11.1 s i ·~1o an[:;1n en tad2 considel'D v e lnJentc .
JJura.Et(~ o aEno de 1910 t(:;Ve o accr.: scil!.J8 de 80S.i~85 n1 et:·~~~j
nas linh as :l e postes e d e~ 84-8,0 35 no dcscnvol viln sntc dos conductores, p erfa ze ndo um tcf·a l ~,, q u e ll Es ele 31.24. 239 metros e
estes ele 56 . G34 . 04 '1 metro s .

O numero de estações, qu e sm 190G era de 59 6, el cvou-:::c: c::11

1910 a 629 ou mais 33 .

O numero el e estações das estradas d e ferro em t r afe go mutuo
t el egTaphico com as linhas federaes augmentou de 75, ficando elevado a 1. 514.
A r enda dos telegraphos foi
ouro, e 6. 500: 000~ ·- papel.

or ~ acla

para lGlO em 600 : 000$ -
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Segundo os el ementos tunda dependentes da liquidação definitiva do exereicio, a r enda apurada foi a seguinte :
Renda. elo tra fego, papel .......... .. .... .. ..... .
Dita id em, OL!ro, 877 : 91b!li3G8, ou, ao equivalente
m édio do franco, 620 réis . . .. . .. .. ....... . .
Dita de diversas origens ..................... ..

7.840:674$345
1.541:940$920
246:322$077

Total. ... . . . .. . .. . ... . .......... .

9.628:947$342
A despr,•sa t oi or çaria elJl 18 .43:3 : 495$ - pap el, e 328 :888$945
om·o, não comprcllcndida a importancia de 152:222$222 - ouro,
destilmd a ú subvenção cio cabo snb-Cuvial do Amazonas, que não
é desp rõza propriam ent e elos 'l'elegraphos da União.
A cl csp eza efl'ectua da, segundo os dados ainda d-e pendentes
de apuraGüo definitiva, foi a s eguinte:

P::tpel .............. . . . .... . , .......... .
Onro, :i 20: 2!l 3 ~:o6G, ou ao crtuivalente Inéd i o elo
franco , !p620

12.853:107$886

Total . . .. ..... ...... .. . .............. .

13.415:661$786

5G2 :553$900

Confrontando os dados da receita e despeza ele 1910 com os elo
armo precedente, verificam-se as differenças seguintes:
.Receiict

1910.' '
1909'''
E1n

1910 . . .

9 . 628:947$342

Despeza

.Rctzão

Dejic'it

71,7 o/o
68,6 o/o

3.786:714$444
3 '798: 917~:687

+ 1.318:966$170 + 1.306: 7G2$927 + 3,1 o/o

12:203$243

8.309: !) 81~172

13.415:661$786
12.108:89 8$859

c omo se vê, o â eficit fo i inferior ao -elo anno prece-d-ente, niio
obst rt.nt e fi gura.rem no on;a,m en.to creditas avultados que s e n[LO
de.s tinarwm a de.s peza·s d e custeio, mas sün a -s erviços novos, taes
CO.lll O :

Linho.s -e.speciaes. na Capi-tal F'edera l ·c nos Es.ta.clos,
s erviço telephonico d-o Rio ele Janeiro rc São
1Paulo .................. · ·. ·. · · · · · · ·
lnstallações raclio-telegr.ap.hicas ..... . ...... .. . .. .
Conscrvaçiio de linhas trarts.fericlas ú H. epartiçã.o
elos 'fe.J<?graplw.s e ·contin-u ação de .const.rucçõe·sSomma.... . ........ . ............ . .. . ....

500:000$000
210:000$000
520: 000$00~1
1.230:000$000
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Serviço t·adioA' t ele-communi cação .p elo espaçü ded,ica o Goven10 .a attençfw
telegraphico qu e m er ece pela sua i mp o rt~,n ci a para as commurlicações costeir.J.:;
.com os nav ios em alt.o mar ·o u d-em andando .porto.s do Brasil é'
para ligar O•s t or.rit M' ÍO•s do ·n or te e n oroest e que ainda nao .p os ..
su em linhas qu e ·OS unam á rêd e t elegrapltica ela UnHio.
Desd e julho ele 1909 runcciü·11a a estação J1adio-telegrap.hlea d e
Babylon ia, á qual .será dada m elhor .posiçã o e m ator alcance pa1 cl
alargaT o s eu raio d e a cção e dotal-a de um dispo eitivo d e transmissão .d a hora do Rio de Jan eiro aos navios oem ·a lto mar.
F'unccionam d·e·s de j ulho e ·n ov-embro .do anuo .p assaclo as ~s 
t a ções racli o-tel·3gr wphiicas do norte em Amaralin.a (B ahia), 0Jitnc1a
(Pern a mbu co) e a potente estação ele P -e rnanelo ele N oronha, qu e
por vezes s e cor-r e·s pond e ·com a el e Dakar .
·D e conjunto com a estação raclio-telegraphica de B'e rnan.to
de Noronha foi inst a llacla e a cha-•s e fun.cdon:mdo uma estação m(:t eorologica cl.e ·primeira classe, com cu:ja i.n st allação o Brasil sa.
tis·fez um p edido d o Congr.e sso elas Acaclmnias ·ele Sciencias · J~u
TO'p éas, r eunido em V.ienna d ' Au,stria, que r.e<oo:mmendou a escolha
d·ess3 ponto fixo ele observaçà o no oceano troplcal, para a .exact i:l
d et erminação .ele suas co•nstantes 1ne ~eoro!ogicas .
Na costa elo sul tra:ta"se de instfillar, no co.rrente anno, uma
es tação potente na barra elo Rio Grapcle elo .Sul, ·e duas •de menor
alcance, sendo uma na ilha 1Santa Catharina, proxima á Capital elo
Estado , e outra em Santos (sobm Monte ISerr::ut) que funcciünará
até o fitm elo conen te m ez.
No .ex tremo no1,t e ·e noroeste funcdonam, d-esde maio .clü anuo
passado, a s estações raclio-.telegraplücas ele Porto Velho e Manáos,
cuja installação ficou a cargo ela {:ompanlüa Estrada ele Ferro
Mad eira-<Mamo-ré, e s erão installaclas, ainda no corrente anuo, tree
estações desta ord em na;s s écl es elas prefeituras ,e m Rio Branco,
Senna Madur eira ·e Cruz eiro elo Su j, .p ara as qu aes já se ach~L
e m M.anáos o res.p ectivo <material, d.e accordo com ü contrato fei t o
pelo <M inisterio do Interior .
.Para completa.r ·estas rêcles, tanto a .costeira como a d.o i·nter io r, tornam-s e n eces·s arias cl o•t a.çõe,s para estações na costa do
Ceará, Manunhão ,e Pará , est a a JJigar com uma estaçfvo no AmarJú
e uma á margem elo rio Branco.
P or m eio· el e uma estação ultrapoümte inst allacla na proxim'tcl8Jcle ela foz elo rio Amazonas pocleria;mos esta,belecer communi·
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caçõe.s radio·telegraplücas directlts ·Com estcações de igual po:tenoia
no littoral norte-americano e eU'ropeu .
.Para r eg ukune·n t ar a pa.r te t echnica e ele trafego do serviço
radio-telegra.phico ba.i xou o r espccti v o regula.rrwnto com o d c cr e~o
n . 8. 542, de 1 .d e fever eiro deste a:nno, porém torna-se necessal'!o
tratrE da. parte legislativa, para cujo .f im serão sulJ.me.ttidas ''
vossa dclibenu;ao as bases elai.Joradas pela .c;omm.lssií.o teclmic:,,
rnixta, que r es umem o que a r espeito da matc,ria existe em outros
pa:izes.
A illtmlinaçfw desta Capital, ·que a:ntes lhe r efo rma contrn.·
tual levrccla a cabo, em nov embro ele 1909, pelo Gov er.no anterior,
mui.to deixava a •desejar, •t em lido, cl.es.d c então, graças á acção
decisiva. do Míniste.rio e da repartir;âo competentes, rapiclo lncrcmento .
E' ·a sshn qu e, ape.sar .ele ter ap·cn,a s decorrido pouco mais ([c,
um. '~ntno clepo•is ela as:o.igDatura elo novo contrato, já se aclla completfl:ment.e 1·eformacla a illumin.aç;ão cla.s pr incipaes ruas ela cidaclG, p•od enclo-s·e, 1)Clo que está r.eaHsaclo, .asscgura r que, uma
v.ez concluiclos to.clos o's 'lTl·clhorrumE•nto.s (~m via el e execuçào, :·\
Capital F'ecleral sobr e.pujar&, n esse particular, as metropol es mais
aclemltaclas elo mundo.

IllumilHlção

•Para esse resultado muHo oontribui u a recl,ucção clü p.reço da
energia electrica obtida pela re.forma do contmto, reclucçruo com n
qual .s:e conseguiu, ·no cl·eeurso elo am.no findo, .elevar ele 586 d,
3. 522 o numero ele lmll pacla,s ele ·a reo empregachus na illunünação
publica, sem que a clespezll excedesse a 779:618$321, quando, pelo
preço anterío1', teria attingiclo a 1.476:842$5 47, isto é, a cerca elo
clobro.
No clec-o,rrer dos primeiros mezes elo prer;ente anno, j.á foram
instaUadas, além cla;s que ·8~~Lisüam ao fincla.l.' o anno
anterior,
cer.ca ele 700 la.mpacl3Js •e1ectr;icas, dando ao s onjunto da illumin<Lção da cidade o tota;J ap·proximado ele 4 .. 200 Io·cos, com o pocl.er
illu.m!inoa!nte de 500 velas .cada um, ou S·eia.m 2.10 0. 000 v.elas.
A par elos importmltes melhoram.entos que acabam ele ser sucdntamente .JJ1811Cio,rl'ados, tem a, repetrtição comp.e,tente procurado
attencler, na :m.ecUda .elo .poss'iv.el, ás d eficíencias ele que se r·esentt'
a. illuminaçfw a gaz, particular o .p ublica.
Oom .e sse ·Obj.ectvo i•nstaUaram-s·e cluralllte o anuo findo, ·e m
varios pontos ela cidade, 1. ·592 luz·es de gaz, e estâ 'Proj.e ctada, até ,.--

\ .,'

· · -~ '5-- · --·
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a pres ente da ta, a ·i•nstallação de 761 mais, a1gunuLS ela;; quaes já
c acham incorporada:; á illumin ac:;ã.o ger al.
Pa r a obv iar igualmente aos defeitos qu e se manifostam na illu m iaac:;ão de cercos -pon.tos, t om a Tepartição encarrega da do S Eriço ele ili um iuação provid en Ciado pa ra ::.er melhorada a rêd e rJ.;
c.anali sações di-s tribuidm·as , na sua maioria as sentadas ha longo.)
an nc-s , e -qu e jã não s-atisfazem, por iss<J, ás n ecessidades .d eco!·
r entes do grande des envolvimento que tem tido, nestes ultimos
anuos, a eclifi c·ação el E: cen os bairros ela cidad e. Neste senticlu
foram assentes 39 kilo-metros d·e can-alisações, no decurso do anno
findo.
Ap e-sar, porém , elo muit o que nes.le pta rticular já ·s e ·tem coi1seg uido, a illumin ação, princlpal<rnen·te d omiciliar, a gaz, só >poder iL corres pon-d er , satisfactoria mente, aos desejos da administração, quan do s e achar em s.e rviço a nova fabrica d·e gaz que a CO'l !·
pa nh.ia co•n cession a ria da illuminação, pelo novo contrato, se com
prom etLeu a cclllstruir, e cujas obras. •pelo rapi.do andamento qu -,:
vão t endo, é de esper aT pel'm>i l:bam, dentro de .p ouco mais de u r:1
mez, a inauguração desse 11 o.t:wel m elhoramen-to.
Tiver a m r egula r anda men t o os , trabalhos empr eh endidos co tn
Obras contra a
Eecca do norte o i-ntuito ele combat er os effeitos das s é.ccas r:.os Estados d-o n·o rt•!.
a cargo ela lnsp ectoria .elo Obras eontra as Seccas. Con•s istirai:n
'elles no estabeleoirn-Eulto de s erviços •preparatori-os, tanto ele ord·e'tl
scientHi ca quanto ·tc-chnica, in-di,s pensav-el á scluç;ão econo-m1oa d ;.•
problema elas •Seccas, e na execução de •ob-r.a;s de .engenharia, .-clest.i
n adas a corrigir as 1all1·as do c"lima .Ua r egião semi-arida. ·
A execu ção .elas obras foi i-niciaqa .pelos Estados do Ceará .e du
H i o Gra nd e elo Norte, em de já .haviaiJll sido ·estud~das e -proj.ectaelas
alg u-m as obras .de aç uelagem pelas anteriores commissões techn :cas, algumas clus quaes ficaram can.cluidrus no decurso do anuo.
o Ceará co·n-cluiu-se a construcção >dos s E.gui111tes açu-des :
Breguedoff, cuja ·baT:rag-em de ~berra pe.rmitte
272 . 000 metros cu bicos e cus tou 13: 000$000;

armazen ar

'Pombas, em Aracaty, formado po.r •uma bar-ra,g.em mixta cl ~
alven a ria e t erra, com 240 m-etros d e com];}Timent-o e seis .metros d t•
a ltura repréza set e lagoas, das quaes só uma armazena 6. 290. 20()
metros cu bicos. A sua construcção •f oi l ev-ada -a ·eff.e.i to pela i-mportamcia de 12: 000~ •e mai·s o cilffiellto fo1'1!lecid-o -pela Inspectoria;
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S. Miguel, em Uruburetama, cuja banagem ele terra com 12
metros ele altura e 170 metros de compr·i•m1erüo r epréza 1.400.000
metros cub1eos. Ficou concluido mediante a clespeza el e réis
16:759$500.
Inici·ou·se a constr ucção elo açude elo Acarape, destinado a
crC~ar u ma reserva ele 47.000.000 üe ·metro•s cu bicos, cuj•a s obn~s
foram a.cljucHcaclas Em concorrencia pubUca po.r 1 . 446: 040$49'1.
No pr·eparo ela cava para as funclaçõe·s elo açude .ele Santo
Antoni o ele Russas, JJeito por administraçllio, iloram remov·i clos
20.:>14 nwtros cubicos de terra . O orçamemto dessa obra elevou-se
a 283:471$000 . A sua capacidaue é ele 28.000 . 000 de metros
cubico.s, com mna altuTa de 11 metros para a r epreza. A barra·
gem ,de te H a tem 620 metros de comprimento. A lo·calicl•a d·e .possue abunclant::e·s terras para irrigação . E-ste ·a çude estâ iucluiclo
no phtno geral ele açuclagmn de .Jaguaribe . A sua eml•strucçw.)
sera feita po.r concorTenC'ia publica.
!N o Rio GraJnclc ,elo Norte foi inieiaclo, 0'.1'. 5 .ele jan eiro, o dc"secca:mento do baixo valle elo rio Ceará-Mirim, pela clc-sobstrucçfto
e prol.o•ngmnento .dos ca:na.es .exi:s tentes, já es·tanclo aberto, na extensão de 2 .100 metros, o canal definitivo, que terá lm,40 d () profun cli d•a de. Esse canal •pm·te da .entr ada elo .mangue e se prol ongara .a tê a cidade de Ceará-Mirim .
Em dez embro foi começada acl·m:ilüstrativamente a constrclcção elos açude::; ele Curraes ·e do Corredor, ·~umbos s:ituaüos naCiuelle E~Stado, por não :ter havido JicHante aígum nas concorren·
óas ·abertas para tal CO'UIStrucção. o açude ue CurraPs, f]Ue .fica,
'· junto de Angico-s ele Apody, no cruzru1n ento de varias e;s •t radas onde
diariamente pernO'itam muitos comboios, fo i proj ectado pa.ra umrt
capacidade ele 4. 000.000 ele m·ctros cu bicos e orçado em ré~s
78: S.2g~:520.
O elo Corredor, si tuacl·o tam bem na bacia elo •alto
Apocly, é uma obra ha muito •reclrumacla e·m real beneficio elas
populações flagelladas daquelle extremo do Estado . Tem a capacidade ele 4. 092:800 metros cu bicos •e está mçaclo ·em 43:599$ 495.
A sua execução vae ser levada a ·e ffeito com o aux·ilio do credito
ele 100: 000$, aberto •n o Estado do Ri·o Grande elo Sul, para ess0
fim especial, pc.lo de<>reto n. 8. 094, ele 15 de julho d e 1910 .

.Deu,se começo ú continuação elo açude ch Soleclad·e, na Parahyba elo Nor-te, contratado em concorr encia pubJi.oa po1· r éis
137 :426$493 .
Elle será formado por duas barTagens ·d e t e rr~1,
M3
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uma de 10 metro·s ele aUura e .outra ele sete metros, tendo ambas
o co·mpri·me:nto ele 582 metros. Terá torre e galer'ia ele tomad:l
d 'agua, munidas de comportas de bronze. Sua capacidade é el o
Z. 921.280 metros cu bicos.
-Foi começada a reoonstrucção do pequeno açude do Mogoeiro
no •m esrno Estévdo, po•r admin-istração, ·e•m co·nsequenóa da pouca
imporü:mcia dessa obra, o.r çada em 10:300$000.
Além das barragens mencionadas, ·estão estudadas, projectaclas e orçadas mais nove no Ge·a rá e uma no Rio Gran·d e do
Norte.
No Estad.o do Piauhy deu-se grande impulso á perfuração de
poços no nontc, e emprehendeonum-.se estudos d·e açu.dagem no sul.
Só no fim do exercício fi nd o poudc ser installaela a 3' secção
da Inspectoda, que abrange os Estados de Pe.rnambuco e Bahht,
i·nicia:ndo"se o serviço d·e per furaçào d e poços, no primeiro dess·:,s
EstadO<s.
Ficaran1 terminados o levantame·nto topogra.phico expedito e
geraes g·eologicos no·s Estados ela l:'m·ahyba r.b
Norte, Rio G.r.ande elo N orte e -de uma parte do Cearii. J:Dstes tra·
balhos ·d eram logar á rp ublieaçiio de um map.pa elos Estados d:J
CeaTá, Rio Gr:JJnde do Norte e ParaÜyba, d esenl1aelo na escala ll·e
1:1.000 . 000 permittinclo que se p.o-ssa ter noçào bem approxi.macln ,
tanto da hycJ.rographia co•mo dos accickmtes to pogra.phico·s daquGl·
Jes Estados elo norte, e outro {lo Esfaclo do Cem·á, desenhado n a.
escala ·rl e 1:650.000, que, comq1Janto tedmkamiente mais incoT·
recto elo que o primeiro, está cl estinatlo a ·seT mais frequent emente
marnus.e ado, .pelo grande numero ele detalh es que. co·ntém.
O ostuclo ela flora da regiào serp·i-ari.da é condição ess.enci.a1
piaJra •empreheneler-se a luta efficaz contra o flagel!o da:s seccas.
No decurso do anno foi feito o r econ)1ecimento geral botanico das
catingas do interior ·elos Estados assolados, tendo esse trabalho
sido co nfiado a botanko experi en t e.
reconh-:-dm. en~os

Uma elas •m aiores necessielael es dos serviços .r elativos ás seccas.

é o ·estabelecimento de estações pluviomeb··icas, queT permittrum a

observação ela queda .da agua atmospherica. Só ,po.r esse meio c~
com a observação elirecta e prolong.aC)a da:s drescargas das corrent es, pod,e r-se-hào evitar, co·m segurançij., os erros technicos da -cornstrucçiio ele barragens de dimensões
exces·sivas para o vo.Jume
d 'a.gua pTaticam ente armazenavel. P<j.ra s·a tisfazer a essas neces-

•
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sidades, .iá estão em pleno funccionamento dto estações pluviometricas 110 Esta.do do Piauhy, 36 no C.eará, 40 no Rio Grand·e do.
Norte, 35 na Parahyba e seis em Pernambuco .
Contratados com a firma Gcbrue•der Gued-l'rart, a 10 de no- Saneamento e
vembro de 1910, de accordo com o decreto n. 8 . 323,. de outubro desobstru cçiio
do mesmo anuo, continua.m regularmente os tra·balhos relativos a dos 6os que
Eesse serviço publ·i·co, os quaes haviam s·iclo autorisados pela l ?i des~guam n"
n. 2 . 221. de 30 de dezembro d e 1909 (n . XVII) .
bahia do Hi et
A·ss'ig.nado o respeetivo contrato para a exe cução das obl'as. de JaHei ro
resolveu o Governo, por portaria ele 14 d ~ nove·mbro de 1910,
altera r as instrucções constantes da pürtaria ele 26 ele fevereiro
do m esm.o auno, augmentando o pessoal da co mmissão Jiiscal e
mclhoranelo-lh•c os .r espe ctivos vencimentos. Era uma medida n•cce·s saria c justa, nüo só por ter o s erviço de toma·r g.ranel e d,eseuvolvi.mento para .s<ll:isfazer as e)Ci.gendas elo contrato cum uma
firma Em.pre iteira que, pelos documentos qur; apresentou, d·is,põe
de amplos r ec ursos e p erfeito conhecimento desses trabalhos, como
pola difficuldacl e d.e fmcrmtrm·-se pessoal habilitfl!do que, com parcrn
vencim e:ntos, se qu e·i ra entregar a trabalhO\S 3111 lagares ele repu·
ta•da insalubridade, onde a saude e, até mesmo, a vida es·tüo s eJ:l,
p.re sob constante ameaça.
Os sc.rvi ço·s da commissão fi scal co.meçaram
com regul ar\.
dacle em dezembro do anno proximo findo. O pes-soal technico e elrc
escriptorio da comrnissão, em 31 de dez embro do <LUno proximo
find o, compun ha-se elo enge.nhr.iro-chefe, de um chefe od e secção.
dons engenhei·ros ajudantes, quatro auxiliares t E'Clmicos, um cl e.'l'ênhista, u m escrip.burar·io e um po·rteiro.

A d~,spez;a reaHsada com os trabalhos prepa rato1•i os e i1ni cio
dos estudos defi.nit.iv-os durante o anuo proximo findo, por ·COllt<J
dü credito ele 200:000$ aberto pelo decreto 11. 7. 868, de 17 el e fc,
vereiro ele 1910, impo.rtou em 119:074$906.
P.ara o exerdcio corrente, a verba votada foi de 500:000$, eles·
tinaclos aos estuélos, po-r bada hydrographica, ela área a ser ·s a.
neada e fiscalisação das obras que, nesse período, devem ser execut<Ldas pela firn1a empreiteira.
Julg o d es:necessario hl,s.istir sobre o gTatndP. valor que aclqui•rir~
a vasta zo.n a da baixada, depois de saneada, poi.s suas terras, na
quasi totaU.dade, prestam-se a varios gene.ros de cultu:ra, d-ispO'ndo
aind.a ·da visinhança da Capital J<"ederal, a que se liga, por via
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terrestre, pel'as e's tradas de ferro em trafego, e por v'ia maritinw,
por va.rios ;·ios qtte desaguam na bahia do Rio d e Ja.n eiro, os
quaes, logo qu e: forem d·e·s obstnüdos, offere" erão navegação par:1
pequ·e nos vapores e barcas, em uma extensão que se pôde calcular
em cerca de 300 lrilometros.
E . F . Central
do Brasil

Dur.a;nte o anno d e 1910 foram .feitas diversas altcraçõeB ll?. s
linhas e nos hocr.a.r ios dos trens, no intuito de melhor satisfazer as
nec essidades do serviço publico.
O ·n nme.ro de tr e•ns de suburbios nos di<>.s ut eis foi elevado
de 142 que era em 1909, a 200 .e, nos domin.gos, de 128. a 190.
O te.mpo de percurso oltre a Cenü·al e D. Clara, qu e e1·a an:tc·riorm.ente .ele 60 .m .i:nut{)s na ,i da e de 55 minutos na vo1ta, foi
reduzido a 4.5 minutos nos dous sentidos .
Dent ro dos Jimi.tes da wtação Contrai foi construi-da uma
linha circular. cujo raio ü e curva ó de 57-m,GO.
foi
ele
O numero de passageiros el e suburbios
em 1910
24.17 8 .49 2 ou mais g .134. 49 <l do que em 1909.
Os tr ens ra.pidos e no-cturnos de S . Paulo ,fo·r am levados á estação da l~u z, co m s ensi vel vantagem para o publico.
As Üil'ifas fora.m sensivelmente 1'-eduz·idas pelo d ecr eto numero
8 . 028, cl e 2:3 ele junho de 1910, fican.c\o cl ess-3 modo attendidas as
rccl'a.m.a ções do commer cio, ela 1inclus tria e Ju lavoura daló zonas
atravessadas ,pela estrada ele ferro.
Em conse·qu end a desta .re,s ollwão, a r ecei ta elo t rafego, em
1910, foi d e 30.012:479$, inferiol' em 1.696:783$ a >Cle 190!J.

E. F. Ocàe
·lc Mina <

E m 1910, a renda do trafego foi d e :3.235 .9 59$179, incl us i ve,.
importancia dt: 695:942$500 d e transporte de material para o
custeio e constnte ção c1os p-rolo·n gamentos da estrada.
A d espeza el e custeio elevou-se a 2 .410 :289$357.

Portos ele mRr

Conti.nuaram em andameato as obras que estão se·ndo ex ,;cuta;da.s pa.ra m elhoram entos de cl·i versos portos da R epublica .
N o pol'tr> de Ma.lla.os resta sóme'[ltlé: co nstruÍ!; um trecho de 5:3
m etros ele cães de alvrmaria para co:n clusão .da.s obras ·p.revis:ta.s n o
pro.i 6cto ap;p.rovado para o mclh-orame11to de:'\Se porto.
A Com!pa.nhia tlo Po rto do Par~ .p rosegu e na constr-ucção das
obras contratadas .
Os trabalhos que es-tão sendo executado,, nos portos ele l!'ortal.eza, Cabmlello, Natal e Flo.rdano,polis, assim cmno na,s barras
de Laguna e ele ltajahy, .por commissões do Governo, embora res-
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trictos aos cre~ditos orçam entarios , vão prestando real b en eficio ;~
navegação ·costei·ra.
As companhias cotnstructo nDs dos portos elo Redfe, ela Bahia
e do Rio Gra11de dv Sul estão ainda ultimando as suas i'nstall~. 
ções prov.isorias. Por ta l ,motivo, ~,s obras contrata;das não pucl sram ter o .clesenvolvrirn e.nto previs to nos resp"ectivos contratos.
A elo porto da Victo.ria iniciou os seus trabalhos em 29 ck
junho do an;no findo.
A companhia conoess ionaria elo po.r.to el e Santos concluiu as
installaçõcs para o aproveitamento ela en ergia hydro-electrica dr)
l'io Hati.nga c .pro,seguiu no melhnramento do porto, d.e cujo .canal
foi chagado o volume d e 1 .153 . 565 metro·s cnbicos. F'icou quasl
ter.nünada a construcçfw el e quatro amuazens .e muito adeantada
a do escriptonio do tTafego, inidwcla durante .o anno. No aterro
geral foram ·em]) regados 856.203 :metros cu bicos de p edra e terrD.
As obras de constntcçil.o elo ,porto .elo Rio de Janeiro proseguiram com regularidad e.
Forllim conslruielos durante o anno 510 metros correntes d·;
Jnuralha, a.t é o ccweame nto, perfazendo um total de 2. 876m,7 tJi",
desde o inicio elas obras .
Para a funclaç:ío {]a muralha cl"o cáes foram arriados 25 cai.xões, um dos qua.es atting iu á cota de fundação ele 20m,895, qu e>
é a maio·r em toda a extensào ela muralha até agora eorvst:ruida.
Ficou concluida a constru.cção <elos armazens ns . 9, 10 e 13
e muito ade.a.ntada a elos de ns 12 e 14, nos quaes apenas falt ro, 1
pintura .
Para attencler ás nece·ssidacles elo se.rviço do po:rto for.am
construido's armazens provisorios, que offe.r.E:cem nma área coberta ele 10.000 metros quadra·clos.
Em 18 de junho do anuo passa.clo, e'ntre e, Governo e a firma
Daniel Hen.ninge.r, Da:ma.rt & C. foi assignaclo o contrato de a~·
re.nda.m e:nto elo Cães elo Porto elo Rio d e Janeiro, auto ris <tdo .pelo
cl'eor:fitlo rn. ',8. 062, ele 9 el e junho elo mesmo anuo e r, m solucão >1
concorrencia abNta para e1sse f.im.
No pcrio,do el e organisaçào em que a·i.nda está o novo serviço.
inaugurado a 20 ele julho, têm sido feitas pelos Lnte;ressacl.os diversas reclamações que o Gov erno exa,minou ·COm soliótucle, da ndo-lhes solução mleqnada.
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() ba,Ja:nço e-nCE--rradQ no fim do anno mostra o seguinte saldo:
üuTo nacional. .. .... .. ...... . ..... . ..... , . ..... .
Papel moeu a . ....... . .. .... . .. .. . .. ..... . ... . . .

391:446$109
1.184:180$85:2

Foi esgotado o saldo anterior em moeda esterlina, sendo 11~
c.essardo que o 'l'hesouro >Jacional adeantasse á Caixa Especial Jo
1JOrto a -impo.rtancia de :C 481.173-13-9.
A taxa de 2 r;o ouro sobre o valor da im,portação produziu,
durante o anuo, a quantia de 5. 318:210$950, ou mais 1.072:482$783
do que 1110 anuo ante-rior, el(w:m.do-se tambem a 5. 27~: 018$1.26 a
importanc·i a das rendas diver-sas do porto.
Acham -se concluídos o projecto geral para meihoramento ele}
porto e baHsamento da barra ele Paranaguá e os respectivos orçam en tns.
Ficaram igualmente organisados o projecto e orçamento do
porto de J ar aguá .
lforam annuJla.das as concorre.nc:ias publicas abertas para a
co-nstrucção dos portos de Fortaleza e de Corumbá.
:f!ttr in ha mer"2nnte

Durante o anno findo f irmaram contrat'o com o Governo mais

11 emprezas .d e nav egação, sendo uma subvencionada e as restan-

.tes gosanclo os favores que tem o Lloy;d Brasileiro, menos a subv enção. Sobem assim a 24 as companhia.s flscali.sadas, se.ndo 11
s ubvencionadas.
O Governo mandou exami·nar ·por uma commissão seis navios
a dquiri·dos pelo Lloyd BracSileiro,,. nos estal Eiros de \Vorkmann
·ma~· k & C., de B'elfast, os qua.e-s foram julgados nas condições do
·COntrato da co·mpa.nhia.
•F oi o GoveJ'no seve.ro na. imposição de multas ás emprezas
que n<w foram exactas no eumprhnento rJ.as clausulas dos seus
coa1tratos.
A firma ·M. Bua.rque & C. tramsferiu á Sociedade A.n ony:ma
L loyd Brasil eiro o-s seu s c;ontratos .de navegaçiío, concedendo o G-overno ú m esma sociedade a .prorogação do prazo, por mais seis
a nrJO•S, dos contra tos celebrados em fevereiro e agosto de 1906.
O contra to de p.roro-gação acarretou o augmen.to elo numero d<O
v ia gens par a o •norte e )Jara o sul ; diminuição das ta.rifas de fret es,
ele 20 <f,, para a,s m e.rcadM' ias geraes e de 40 r,!... para os procluctos
nacionaes embarcados nos portos da região r•roductora; obrigato-

41
riedadc da montagem de telegrapho sem fio a bordo dos navios
-de 5. 000 tonelad as, e conservados os anteriores onus sobre trausporte·s publicas e as d emais clausulas primitivas .
Durante o anno findo effcctuou a co.mpa,nhia 295 viagens redondas não tendo cheg<Ldo ao Governo r eclamaçào alguma pül'
parte elos passageiros.
Continúa a companhia a construir as suas nova.s of:Hcinas na
ilha do .Mocanguê P equeno e iniciou, na ilha do Jjjng enho, a COTJ·sbrucção de uma v iH a operaria para seus ·e mpregados.
Esta .e as demais companhias subvenci-onadas, ou gosando ap ._,.
nas os favores concedidos ao Lloy·d, .menos a subvenção, têm cumprido com regularidade os serviços elos seus contratos, realisanclo
1.·564 vi.a gens redündas.
Destas, po.rém, acha-se .em más ·condições finan.c eiras a Companhia de Navegação Rio ele Jan eho, forçada á liquidação . Faz o
serviço com um só va.por, .tendo dos tres que possuia, vendido um,
ca r ecendo o outro de concertos .
A Companhia de Navegação elo M-aranhão fo i a.utorisa.da. a
tra.ns·fe·rir o s eu contrato á ·Companhia Na.donal d e Navegaçã,J
Costeira, n ã o t endo ini ciado o serviço no prazo contratual, de um
amno, a. contar da data do resp.ectivo contrito.
A Empreza Sul RiogTandense possue tres vapores emp r egados
na navegação para o sul; e a Empreza .de Nav.ega.ção L. Lo·r ent zcn
poss,ue .tambem outros tres, empr egados na. navegação do norte
da Republi.ca, .além do paquete Scmta CTuz, construido ele aço lO
·empr egado na nav eg'ação d e Sergipe.
Tra~lsporta.rwm"se, nas div ersas Unhas subvenc-io,nadas, 211.312
passagei·ros , 17 . 986.206 volumes cüm o p.eso de 1.080.804 to.nel.a das
e 9. 860 anLmaes, .p rocluzi·ndo a. renda total 'le 32.971: 42>8$893.
O abastecimento de agua potavel a esta Ca.pital não tem siclo
f eito ainda de modo satisfactorio.
Existem fallucs a corri·g ir nas rêdes adcluctora e clistri·buicl·o-ra, estando o Goveeno empenhado em r egularisal-as.
Os res ervatorios elo Macaco, do França e n ovo da Tijuca pass·ara:m por impo.rtam tes m elhoramentos.
Os mananciaes ci-rcumvisinho.s da cidade forneceram durante
·o anno findo, um volume m édio diario de 49.100.000 litros e os
l onginquos o de 197.040.713 litros.

Abast~imento

de

nguR
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PaTa faz er uma ideia
cada vez mais cr-e scentes
gnalar que o numero de
39 . 782, elevou-se, em 1910,

das necessidad-es ele ·consumo de a,gua
da população desta cic!a.cle, basta ass~
.pennas d'agua, que, e.m 1889,, -e ra ~L'
a 72.396.

Ai·ncla não estão eHectuadas as desapropriações das propric>dacles em qu e estào situados os ma;nanciaes ultimamente capta.doc;,
aguardand-o-se, para i·sso, o cr etiito já .solicitado.
Eõgoto3 da caA ·c onservação 'lias galeria-s e collectorcs para o escoamento
pita!
das agü·as pl uvi·a es, .e m uma extensão total de mais el e 60 kilolll<'-

t ros, ,foi r egnlarm en te ex ecutada.

Entre o GoverJlO e a Oity h n p1·ovemcnts Oompun11 foi celebrado um termo .acld•itivo aos cO\ntratos em vigor, .dando interpretaçã o a ciausllla. 13" elo t ermo ele revisfto ele 30 de dezembro d 2
189 9. Ficara:m definidos com prccisfw os característicos das obras,
cujo eust.o será levado annualme.nte á ·conta cla.s J:: 10.000, a que ê ê
refere a citada elau.sula.
Tem -continua.clu o serviço da T·evrsao da r êcle de esgoto-s, est ando em execução o projecto destinado -a melhorar o tr echo com·
prehendiclo entre a rua Voluntarios ela Pat:ria e os ·morros elo lado·
elo sul mo 5" clistr•icto.

Em Gop.acabana, foram con-elu iclas
doTa, ·cmneça.cla e m 1909 .

a~

obras da estaçào ger;c . .

Em Pa·qnetá, os serviço·s de esgotos foram officialme.nte inau·
guátclos em 29 ,c] e outubro.
O projecto p.a.ra o esgo.to ela área ganh:t sobre o mar pelas
obras do po'l'to elo Hio el e .J.a ue iro já es.til organisa elo e, provavelmente, ·e m breve te•mpo :será posto em -exeouçiio.

Como ·demonstração p.ratica ·de que os s eni ços d este ·de·pa.rta·
meuto estão l1l 8lhoranclo, cumpre assignalar qu e o numero ele re-clamações apresentadas pelo publico bend e a diminuir, ao passo
que aug·m ent a conllkl erav·e lm·ente, .ele anno par:e. a.nno, o numer·o ele
predios servidos p ela rêde ele esgotos.
O lança·me,nto elas agna.s fccaes na ·nqsS fL bahia, mesmo ,cJ epoLo
ele trata;da·s pelo processo ado.ptaclo pela. T:-io ele J anPi1·o Oity Improvc rnents Oompcmy, Limit ecl, tem mobivacl0 constantes :reclamações elos co-mma.ndante•s elos navios qu e atraca.m ao novo cft.es.
Está sen.llo estucla.cla a melhor soluçã.o a cla.r a essa qnestão .
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Dentre os a.s su.m ptos que reclamam cspedal attençã.o dos pocleres publicas da Un.iào. destaca-se o que se refere á sua situaçft•:>
Hnancei·ra.
Sinto o dever imp erioso d e, com -a maior franqueza , esclarecer
perante o Co.n gresso Nacional o estado das Iinança.3 publicas, esperando de .seu patriotismo e alta E;abecloria, r emeclio eH.icaz para uma
situação que ·s e nào d eve prolongar.
Já o exercicio ele 1908 m1cerro u-se accusanclo um cle/'icit ci.:o
548:789$293 - ouro, e ·ele 12 . 613:469$938 - papeL
O ele 1909 Jiqui;dou ~se •com um excesso de d esp eza d·3
15.694:212$534 - ouro, ·e 19.994:342$325 - papel.

Fazenctj..

'1·

O exercí cio de 1910, .do mesmo modo que o anterior, não esCB.·
p o u ao i.n fluxo de ssa ten·rl encia pelo .augmentCJ das clesp·ezas, •a voln·
nJ.and.o,se o des eq uilibl'io. e11tre a receita ·e a desp eza - o qu e determinou na parte j~t conhecida, por emquanto não definitiva, um cli?ficit;
da comsi.deravel importancia d e 5fl. 662:883$896, feita a conversão do
saldo encontr ado em ouro.
A perspectiva elo .c orrente exerci cio a figura-s e-me, aind a, ma i 5
g-ravo, si 11ão forem o;"doptadas p elo Poder L egislat ivo promptas
providen·cias para re:d uzir-s e o excesso de cles p ezas decr etadas. e
que já estão sendo realisaclas, da do o s eu caracter imperativo.
O exa.me minucio·s·o, a que no Thesouro se •procedeu, do orça.me.nto em v·igor, Leva a prever-s e 11m rl efi uit Gm papel superior ao
precedente.
Passando á ana:ly&e das O'p e.r.ações ele rec eita c d cspeza elo ex· Rxercícío de
ercicio j,á liquida.clo de 1909, cuj o balanço s e acha encerrado no
1908
Thesou1'o . chega,se ao r·e sultado constante do ·s eguinte quad r o :
Ouro
Renda ordina:ria com a d e appliplicaçào es]Decial. ............ .
S aldo ela cj ele d epositas . ..... . .. .
Conversão ·ele especie . .. . ........ .
Emissão d e apoli<cc.s para cs.trada.s
ele fer.ro (decreto 7. 314, :de 4
d e feve.reiro ,ele 1909) .. . .... . .
Total . . . . . . . . . . . . .

Pa pel

85.798:145 $162 284.941:342$7S6
180 :777$1 61
474:469$841
49 . 883 :871$49 3

18 .08G:000$000
86.272: 615$003 353 .091: 991$44,)

Ouro
.0fos cliverso~ }1inisterios .. . .... .
Ouro coJJvertido em papel. .... .
Resgate d e papel e de moedas do
antigo cunho .. .. .... . .. . .. .

73 .276: 349$141 371 .076:054$580
28.690:478$396
2.010:279$190
101.9~6 : 827$537

Destas quantias, comparadas com
o total ela receita referida de
resulta o cl efi C'it

de. . . . . . . .

Papel

373 . 086:333$770

86 . 272 : 615$003 353.091 : 991$44G
15. 694:212$534

19.994:342$325

O confronto da receita orçad:a 'p ela lei n. 2 . 035, de 29 de dezembr o de 1908, com a que fo i effectivamente arrecaclaccla, excluidos os depositas, leva ao seguinte resultado:
Receita
OrÇada
Arrecada, menos os deposites . ..
Receita
DHferença a menos da arrecadação sobre a receita orçada . .

Ouro

Papel

97.909 :6 36$144 286.520 : 50 0$000
sq.798:145$162 284 . 941:842$786
Ouro

12.111:490$982

Papel
1. 578: 657$211

Quanto á clespeza fixada pela lei n. 2. 050, ele 31 ele dezembro
d e 1908, em face ela reali.sada,. ver·i,fica-se ·que:
Ouro

Pa.pel

Orçada
em .... . . ...... . . . ... . . . 75.390:271$419 330.521:77 0$504
Rcalisada em ..... . .. .... . ... .. . 73 .276:347$141 371 .076:054$580

- - - - - --

produziu a clifferenQa a menos de . . .. ... .. . . .. . ..... . . .
a mais ele ......... .. . .... ..

- - -----

2 .113: 9.24$278
40.5S4:284$07~
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Receita

Ouro

Papel
1910

.Já escripturada ... .. . . . . ..... .. . 10 ·1. 593:169$261 302.217:710$8%
Não cscripturada.. . . . . . . . . . . . . . .
8. 504:962$ 55 4 4:3.796: 410$56:]

Somma total inclusi ve o saldo de
depositas . . . . . .. . .... . ...... 113.098: 13U815 346 . 014:121$399
Orçada ....... .. ..... . . . . . ... . . . 104.403:860$220 313.118:400$000
Excedeu á previsão orçamentaria
em

8 . 694:271$59 5

32 . 895:721$399

Computando-se outros recursos, como s ejam
operações d.c
credito n a importaneia de 35 .964:218$961 - ouro, pro clu cto de empreBtimos extCJrno s destin a dos á construcção das estradas de ferro
no Ceará e de Itapura a Corumbá, e d e 105.354:1!)2$178 em pap el,
resui~ ::m t e d a (missão de apolices para acquisição e construcção
de estradas de fe r ro e para .p agamento de r eclam ações boliv·i anas,
bem eomo a conversão uo saldo ou ro em papel, o total rhl receitit
a inda mai.s :Lvulta. Co m esses r ecu r sos, a r e c.(~ i ta elevo u-se a
~ 49 . 062: 350$77 G ouro, e a 451.368:313$577 .p ap el .
A desp ez<t r ealisada já conhecida, e scri p ~uracla no 'l'hesouro c·
na.s dEmais re part ições fiscaes, segundo as eommunicações r ecebida s, attinge a 98.392 : 806$4 85 - ouro, e a 427 . 129: S23~295 em
papel.
A essa despeza, juntando-se o cle{i cit de üeposito, em ouro , de
- 154:381$285, conv ersão em papel de 42 . 519 : 51:~ $ 2 61 - ouro, e b ern
a ssi m de 102: 239$600 - pa.p el, de r esgate de papel moeda e c! e
moeda de cobre, t er-se-ha a totalid ade da d csp eza na somma d e
réis 141.066 : 701$031- ouro, e 427. 23 1: 7G2$895 - papel.
Do balanço el a receita total, inclusive as üperações ue credito,
de 149.062: :iõ0$776 em ouro c 451.368 : 313$577 em. pap el, com a
t ot a lidad e da desp eza, na i mportancia de 141 . 066:701$031 - ouro,
e 427.231: 762~895 - p~1pel, d ecorr e o saldo de 7. 995:649$745 - ouro, e 24.136: 550$·682 - pap el, resultado qu e, por não ser clefl•
n itivo, poderá modificar-se .
Tendo- se em vista, porém, o algarismo da receita, proprhlmente dita ou orçaJr.t cn tar ia, que fo i d e 113 . 098:131$815 - ouro,
·e 346 . 014:121$399 - pap el, e a d0.sveza r ealiD a da no total de r éis
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98.547: lill$770 - ouro, e 427.231:723$293 - papel, transparece o
saldo ele l4.!i50 : 944$045 - ouro, c o de['icit de 81.217:601$896 pap el. Convertido ern papel, ao cambio ele 16 cl., o saldo em ouro,
que produz a quanti ~ de 24. G5 i: ílS$, red uzir-se-ha aquell e dcfic'it
a 56.652:883$899.
Este é o resultado r eal das operações ele rec eita e ges peza do
exerc-ício de 1910, sujeito ainda a modifi-cação na liquidação final.
Primeiro L1· imMbre de lflll

A receita conhecida do primeiro trimesbre elo exercioio actuaL
se e:eva a ouro 30.814:143$ e papel 65.969:639$, apresentando
assim, sobre a cl e igual ·período do anno passado, u ín excedente el e
6. 404:228$ - ouro, c ele 4. 78 5 :817$ - pap el, ou, feita a conversão.
ao cambio de 16 cl .. um augmento em papel el e 15.592:952$000.
Nfto ha, pois, fugir á confissão d e que ao accrescimo clesor•
cl enado das despezas publicas e não a diminuição ela r eceita clev.:'
attribuir-s 9 o clejicit elos nossos orçamentos.
j(L

Si o ex ercicio ele 1910 se fechou nos termos expostos, é cl:;
causar serias apprehensõcs a execução elo orçamento vigente, qu e
augme.ntou, cons.iclcravcl_mente, os encargos elo 'l'hesouro, sem so
haver cogitado elos recu rsos para occorrer ás cles.peZ'as accrescida.s.
A lei n. 2. 356, de 31 de clezemb1'o ele 1910, fixou a clesp eza otdinaria
deste
exerci elo
em
88.777:391$557 ouro, e réis
409.216 : 263$480 - papel, além el e outras creadas em disposiçõe»
geraes da mesma lei e em leis espeCJiaes, elevando a somma dos
enca rgos elo Thesouro a mais el e 50.000:000$000.

Par.a satisfazer essa· clespeza, a penas conta o Governo com a
receita orçada de 103.821: 866$220 ouro, e 314.878:400$ papel.
Si as dotações das ve rbas de cl espezas forem sufficientes c
nfw houv er no correr elo exercíci o n ecessi-cladc ele abertura d e·
crcclitoo1 o qu e não é ele esp erar-se, o rl eficit no e'n cerramento rio
anuo financ eiro s e.rá ainda mais del' aclo do qu e o ~' e ri.fic.aclo no
precedente.
O estado ele defic·it. como veü es, já vem ele 1908 e cada ve;o .
mais va e avultanclo, perturb:1ndo toda a viela r..acional e ::uffectando,
naturalmente, o cred-ito publico.
O Gov erno se a·c-ha em penhado em collaborar com o Pocl E·r
Legishd.i v o na obra .p atriotica d e estab elecer a ordem financeira

•
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lla muito
rios.

perturbada

pelo~

contínuos desequilíbrios orçamenU.-

Não é maior mal da sit uaç~. o creada pel o excesso das despezas publieas sobre a receita norrnal, a aggravação das responsabilidades do Estado com as operações que se fazfim necessarias para
occorrer aos encargos que a rer;c"ita não com,porta.
A. collseque.ncia mais fLwesta dessa pr:ltica é a deso rganiBa.ção financdra, e o abalo do credito publico é a violação das boas
normas orçam entarias, S a procrastinaçào indefinida do actual
regimen monetario da conversão do meio ci.rculante defeituoso
para a sà moeda, problerna que os poder es publicos devem enfrentar com decisào para lhe darem solução co.n ven i ente.
O desvio do s fundos cl8 garantia e r esgat e do pap el moeda de
sua applicação l egal, foi uma elas consequeacias desse estado ü·=
co usas .
Apenas resta do fundo de garantia, que deveria i.mpartar em
m.ais de J: 11.000.000, a quan ti a de J: 2.180. 000 em pod er do Banca
do Brasil, .p ara g<~rantia ele seu credito no exterior c facilitar su:t
acção na carteira cambial.
Está empenhado o meu Governo na restauração desse l'undo,
que, para mais se desviar el e seu destino legal , deveria ser convettido Em títulos consolidados estrangeiros, at6 que se julgue ovpo rl uno dar- lhe applicação propria .
Para que se -i nverede francam ente pelo caminho s eguro cl:J.
normalidade orçamentaria, impresci ndív el é que á elaboração do
orçamento da R epublica pres ida a resoluçào intransigente ele fazer
delle pura l ei, como deve ser, de previsão de receita, e de fixaçiio
de despezas já existentes ou previamente decr etadas, expurgado
por compl fto d e disposições estranllas a essa orrlern de ideias, a
·e sse rEgimen puramente orçamentario.
EJ' certamente es sa a mais patrioti ca da'3 rlclibera.ções qu e c;
sabedoria elo Congresso Nacional póclc inspirar n este momento .
E' imperioso dever dos pod eres da NaçflO empregar o max imo esfo rço para restab el ecer-se o equilíbrio orçamcnt.ar·io, aindJ.
mesmo ás custa elos maiores sacrifícios. Ji;ste resultado sómentr~
se conseguirá pelo a1Jgmento ela receita ou pela r erl ucção elas clespezas; e ao patriotismo do Congresso Nacional não vacillo acon.s elhar este ultimo alvitre, por não ser possivel ultrapassar o li·
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mite actua.l da capacidade tributaria da Naçào sem p e rturbar-Ih~< ·
o clesenvo~vimento economico.
Em mensagem especial terei a honra de apr es entar á vossa
apr eciaçà0 as providencias que o Governo julga conveniente ado·
ptar a bem do r,quilibrio orçamentario, si vosso patriotismo e sa
b0cloria nfta houverem suggerido m edida s tend ent es a conseguir-se
es.se cl esirle1'attn-n .
A divida exte rna importava até dezembro
de
1909
em
.t 75.061. 267-9-!l e 140.000 . 000 de fran cos. Ascendeu até dez em··
bro de 1910 a J:: 77. ~31. 757-9-9 e 240.000 . 000 d e francos.
Essa clifferença r es ulla de haver sido augm entada a dividn,
com o etnp reslimo de .1: 10.000 . 000 contrahido para conversão do;
de juros d e 5 S{ para 4 r;~c, e construcção da nova rêcle de estradas
de ferro ,lo Cearú; diminuíd a por sua vez peia reducção do valor
do s tEulos conv ertidos dos empr est imos el e 1893 e 1910 na som ma
de J.: 6. 249. COO e p elo r esgcat e el e títulos el a di vida exte rna na im·
portaneia clr; J; 1.470.000.
Pelo qu e, o augm ento effectivo ela divida foi de ,~; 2.280.500 Cc
mais 100 .000 . 000 ele francos dest ina do s fL construcção ela Estrada
d e F erro ue Goyaz.
1Dm março elo corrente anno foi f'lll itticlo em Londres, por iut er me àio elos nossos ag ent es finance iros Srs. N. M. -Rothischild
a nel Sons, um em pr estimo ele ;\: 4. 500 . 000 a juro de 4 % - typo
d e 92, amortisavel até 1920, destinado à con;;lusão elas obras mats
n ecessa r üis do .p orto do Rio ele Janeiro. 1Dsta operação foi bem
succedi da e realisada em boas concli<;ões.
O Gov erno nflo se utilisou , ainda, ela autorisação l egislativa
para pros eguir nas operações de conversflo da div ida ex terna, por
r:.ã.o ter julga do opportuno o momento .para realisal -a em condições
convcnie.n tes.
Foram amortisac1os títulos no valor nominal ele ;\; 1.470.000,
at.j 31 de dezembro e no ele ;\; 231 . 000 de janeiro a março do corrent e a uno.
Com a primeira amortisação despenderam-se
!< 1.4::l4 . 5'i8-7-3, e com a segun da .t 221.696-5-0.
O s er viço de juros dessa divida tem si d<J realisado com t oda
a regularidade, cl espendenllo-se com esses pagam&ntos, até 31 d0
dezembro ele 1910, a quantia ele ,\O 3 . 458.755-14.-1 e 9. 067 . 500 francos.
O Theson r o Nacional remetteu a seu s agentes finan ceiros em.
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Londres, no armo de 1910, frs. 2. 369.457,60 e f 8 . 084.039-5-8, send0
f '700 . 000 em especie e o restante em cambiaes no valor de réis
'72. 730:197$760 ao camb,io el e 27 cl.
De janeiro a março as remessas attingiram a Jl 2. 422.414-17-0
e 9 . 960,18 francos, sendo f 1 . 000.000 em moeda esterlin a .
A 31 ele d ezemb ro do anno findo essa dívida representava 8 [J[vida interu o,
s omm2" de 591. 7;;0 : 600$000.
Dura nte esse exer cicio effect uaram-se em issões de apolices 11•1
valor de 28.140: 000~:, para occorrer a desp ezas de constr u cção e
acquisição de estra.das de ferro e para pagam ento elas reclamaçõ2s
julgadas pelo Tribunal Arbitral Brasileiro-Boliviano; assim como
foram resgatados os titulas do empresUmo-ouro de 1879 no valor
de 20 _548: 000$ e mais fi . 000 : 000$ de apolices sorteadas, elo emprestimo de 1897 .
No mesmo perio·do a importancia dos jut'Os pagos pela divid .t
interna foi ele 29.824 : 64 8~ - pa.pci, e ,~; 78 . 176-14-0.
O fun1lo de amortisaçào da divida int erna possuia a 30 1l c·
março do 11r esente anuo 27.262 apolices ele div ersos valores e o
saldo em dinh eiro ele 171: 161$105 .
Em 31 de março deste a1mo o pap el-moeda circulante repr esentava o valo1· il e 617 .672:19 3$500, tendo soffriclo uma reclucçã o
de 10 . 780:538$500, ·durante o exercício de 1910, ~ resultante do d es,
conto rle no tas, de perda ele s eu valor e do troco de prata, bronze
e nickel.
A importan cia do papel mo eda r etirado da circular;üo clescl <:
31 de agosto de 1898 até 31 el e março do eonente ~Hmo, é de réis
170.692:421$000.
O funccionamento desta Caixa continúa r egulado pela lei O<lixa tlc Oonn. 1. 375, d e 6 d e dezembro de 1906, com as a.lteraçõbs constante•;
versão
da d e n. 2. 357, d e 31 de d ezem:bro ele 1910, qu e fixou em 16 cl. ~.
taxa para emissões posterio res.
Suspensa a em issão de notas con versiveis a 21 de maio do
anno :passado, por haver a ·massa ele depositos tocado ao limite
de Jl 20.000.000, nos termos do art. 3° el a pr.imeira das lei''
cita.das, n enhuma somma d e ouro d eu entrada em cofre até 23 :le
janeiro ulti mo, data em qu e recomeçaram as operações ela Caixa,
conforme estabeleceu o decreto n. 8. 512, ele 11 desse mesmo me".
Determinou, o referido d ecreto, que v igorasse, de e)ltão por
deante. uma nova tabella para a conversão em réis d as moedas d ç
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ouro, por se t er verificfVdo qu e a antiga não obedecia á exigencia
rlo art. 5" da l ei de 1906, em virtude da qual o val or do franco,
marco, dollar, corôa, peseta, etc . , de·ve ser afferido, na relativi·
dade dos resp ectivos toques, p elo da libra esterlina, ao cambio
legal.
Do erro da tab ell a antiga resultou um rlef'ic'it dos d epos itas.
ou uma demasia da emissão, correspondente a 340:380$034, ao
cambio cl <c 16 cl . , somma com que ficou oneracla a responsabili dade lio 'l'hcsouro, incri.pta nos r egistros da Caixa sob o lançampnto
de - dHJ'ercnças ele owro fino.
No p erioclo d ecorrido ele 21 de maio a 31 ele dezembro de
1910, as reHruclas da Caixa orçaram por
1.6. 009: 664$292,
ou
5: 1. 000. 41 9-10, ouro nacional 575$ e ouro portugu ez 30$, ú. taxJ,
de 15 d . ; de so rte rp1 e cc 31 d e dezembro o saldo elos depositas er a
ele 803.990 : 335$70~ ou
L ibras. esterlinas ... . . .. ...... . . .. . . . .... . . . . .. .
Francos
Jlilar.cos . . . ... . . . . ... . .. . .... . .. . . . . ... .. .. .. . . .
Doll ar.s
.... . . .. ....... . ... . 'I ' . . ..... . .. .
Ouro naci•)n al
P eso8 arg en tinos
Liras
Pesct as .
Co rôas
Ré i::; forte s ..... .. . ..... . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .

9. 811 . 013-10-0
51. 6·33. 84t)
33.819.670
26.200.188
213 :60 0$0 00
133.665
4 . 300
725 . 4/.5
2. 61JO

,q:oo,J

Sobr e a emissão circulante, no total já dito, foi cJ l<.:u lar.la a
rcsponsalJilicladc c1o 'Thesouro, decorrente da elevação da taxa
camllial de 1G para 1G cl., J'icanclo elle debitado por 18.999: 395$982 .
Esta quantia reunida á ele 340: 380~03·1, acima indi cada ll '" rfa;-: a
de 19. 389 :77 6$ 016, ela qual deve rá ser h Cai xa indenm:sacla , para
restaurar a integridad·o do seu lastro .
A circu!açào da Caixa diminuiu no prim ei ro t rim estre de 1911
de 28 . 3õ0: G67$095, ficando a 31 el e março r en1 escntad ; p or r,?is
275.637:200$000.
A emissão tota l da Caixa, d esd e o ini cio elas suas opera<;ões .
em _22 de dez embro, até 31 de março de 1911, foi ele 409.139:030$000
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A deduzir:
Notas dllace.r.adas substituidas o oo 26 o757: 100$000
resgatadas por troco oo o o oo 106 o7 44:730$000 133 o501: 830$000
Em cir•culação existem o oo o oo ooo o o oo oo o o o o oo oo o. o 275 o637: 200$000
O movimento do commercio exterior da RepubUca foi eons·ide·
ravel em 1910 o A importação subiu a ci:Era r.ã.o observada até
então, como se vê do seguinte quadro:

Mil t·éis·papel

Importação de mer.cadorias o
Impo.rtação ele metaUico
Exportação ele m er~adori-as o o o oo o
Exportação de metall.ioco
0000

00

00

1908

1909

1910

567 o271: 636~

592 o875:927$

713 o803: 143:\i

2066fí:429$

140.895:216$

145o014:30:l~

705 o79õ :.611* 1. 016 o59'0 >270$

939 o413: 499:~

330:859$

181:795$

320509:452$

Commercio exterior
total o oo 00 o o o. o 102750658:535$ .lo740o453:208$ 1o830o800:397$

Libras esterlinas
Importação de me rcadori.as ......
Importação ele metame o ........
Exportação de me rcadorias ••.• o.
Ex·portação ele metall!co ..... ...
Commercio exterior
total o o o. . o. o..

1908

1909

1910

3504910410

37 .139 o35'1

47 o871. !lH

141.736

8 o851.619

904390851

4401550280

6•3 o724 o440

63 o091.543

200700

llo 408

2 0331.938

790809 0126

109o726o821

122o735o30G
M. -4.

Commercio
exterior
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No commercio externo, inclusiv e o metallico, deu-se augmeuto
de 1908 para 1909, de 474 . 795:673$ - .p apel, e-quivalente a
.1: 29.917.698, e, de 1909 para 1910, esse augmento foi de réis
80.347:139$000.
O saldo elo balanço commercial em 1910 foi de 225.550: 306~
ou .1: 15 .219.573, inferior ao de 1909, que se elevou a 423.714:343$
ou <E 26.58G.086.
Destacando as m ercadorias, propriamente, das 8speoi·es 111 8 ·
tallicas, o valor da exportaçào daqueflas e-r es·ceu de 1908 para
1909 em 810.799: 659$ - papel, (ou 44,03 o/o) correspondentes a
5: 19 . 569 . 160 (ou 4'1,3 ry0 ) inci.cJinélo ele 1909 para 1910 na dimill uição ele 77 .176:771$007.
Examinados os pr·i ncipaes procluctos nacionaes, que concorreram para a diminuição da exportação em 1910, occupa o primeiro Jogar o café que, retido .n a praça de Santos em mãos -dos
exportadores, ü espera de melhores ·p reços, pre·vistQ.s em virtud e
da sal'ra s eguinte t er sido estimada em menos ele 8.000.000 d t~
saccas, t ev e paralisaJdo s em embarque no segundo sem estre lles::;e
a;nno. Assim é que o stoclc em 31 -ele dezen1bro Je 1910 era, naquella praça, ele 2 . 405 . 715 d e saccas,
quando•
em 1909 era ele
I
983.073 .
A exportação total orçou - em 9.'723.736 saocas contra a clce
16. 880. 696 de saccas em 1909, liquidando mrnos em ,p apel --réis
148.376:149 ou em 5; 6 . 778 . 757cO-O.
Vem em seguida o caciio com
29.157 . 579
kilos,
menos
4. 660.160 do que o anuo passado, no valor de 6. 087:509$000.
Apparecem depois os couros, cuja quantidade exportada foi
menor de 1. 724.202 de kilos do que em 1909, corres.p ondentes rr
2. 913 : 596$, e as pelles .com o deorescimo de 1. 201.216 de kilos, n:~
import!Ml..cia de 5 . 031:841$ em moeda papel .
Para co,n trabalançar -essa diminu ição elos valores em -nossa
exportaÇão, eontribuiu em primeiro Jogar a borracha, cuja alta O.e:
preços foi bastante sensivel durante o anno de 1910. No :pará e
Maniios os preços chegaram a 14$ e 16$, resp ectivamente, ao· 1tilo;
em Londres à 12 s. 2 -d. e em Nova-York $2,76 por .libra. Esse artigo, exportado em quantidade menor ele 479 . 768 kilos do que em
1909, produziu a quantia de 376.971:860$, ou mais 75.031:903$ em
papel ou .1: 1i. 719.794-0-0 .

O fumo, que teve uma eX>portação maior em. kilos de 34.148. 77!J
contra 29.791.757 em 1909, tambem alcanço.a a mais 3.145:444$
ou 5: 271.176-0-0.
A herva-mate figura, do mesmo modo, com ·um accrescimo de
1. 352.396 kilos, .c orrespm1dentes a 2. G56: 769$ em moeda .p apel o:1
5: 301.266.
O algodão, attrahido pela grande -pro.cura e consequente alta
de preços nos mercados europeus, teve un1a ex.p ortação maior do
que em 1909 de kilos l. 491.958, que produz·i ram 4. 020:587$ em.
papel e em J: 301. 423.
O assucar, finalmente, a despe ito de se haver exportado em
quantidade menor de kilos, 9. 659. G48, accusa l·i quidação maior em
Jl 7.583.
Os valores dos outros productos de nossa exportação su·b iram
a 2. 800:203$ contra 2. 682:029$ em 1909.
A importação em 1910 foi das maiores que teve o Brasil. De
facto, a maior importação que contamos, desde 1901, foi em 1907
de 644. 937: 7 44$ ou .1: 40 . 527. 603-0-0; e os algarismos de 1910 em
confronto com os de 1909 apresentam uma differença para mais de
120.987:216$000.
O movimento <lo meta]i]ico em 1908, anno de crise mundial,
foi insignificante e apenas entraram Jl 141.736; porém em 1909 as
entradas foram ele ;t 8 . 851.619, e em 1910 mais ainda, elevando-se
a J: 9. 439.851, excedendo, assim, as J:: 20.000.000, prescriptas como
maximo intransponível para :as emissões da Caixa de Conversüo.
No fim do anno de 1910, entretanto, •e m consequencia do forte
accrescimo da importação de mercadorias, manifestou-se certo .d esequi!ibrio economieo, que occasionou a exportação de metallico em
o valor de ;!: 2. 331.938 - movimento que ainda perdura este anuo
e só poderá cessar com o restabc'eciment.o daquelle equilibrio .
O saldo a favor da exportaçfw em frente ela importação foi:
Em 1908:
136.518:975$ ou 2 8.663.870

Em 1909 chegou ao maximo, até então desconhecido, ele
423.714: 343$ ou Jl 26.585.086 ; ao pas<So que em 1910 baixou a
225.550:306$, equivalente '~ 15.219.593.

E' com o valor da exporta.c:ão que o paiz deve saldar no estrangeiro as innumeras obrigações publicas e particulares, ·e, na faj]ta,

com ouro da Caixa de Convensào, como ultimamente succedeu. Emquanto a forte corrente de capital estrangeiro continuar, o equilíbrio economico, sem duvida, estará garantido; mas, si por qualquer
motivo cessasse tal corrente, a aggra.vaçào exaggerada dos compromissos externos poderia trazer em baraços.
Por este motivo é conveniente guardar a maxima prudencia e
não perder de vista que os empresümos, quer publicas, quer particulares, devem ser destinados a emprego de natureza puramente
reprocluctiva.
O eapital svbscripto no exterior para a União, Estados, municípios e para indnstrias, durante os tres ultimas annos, é, approximadamente, ue:
~

33.000.000

21. 000.000

em 1908

em 1909

e

32.000.000
em 1!l10

São novas obrigações -assumirlaí> em tr-es annos na avultada
somma de J: 86 .000.000, para cujo serviço ue juros e amortisação
a producção deverú fornecer os n ecessarios recursos.
Ainda este anuo, 1911, a corrente de cmprestimos externos mantem-s e bem accentuada, calculando-se ~s emissões durante o 1."
trimestre em J: 17. 000. 000, que, con1 J.: 9. 000. 000 ma-is, jú contratados
e rn·omptos a se emittirem, rlcvem perra,,er o total rl e .E 26.000.000
8 In quatro ·mezes.
Banco do
Brasil

Devido ao clcsenvol v:imento successi v o üe suas operações, o
Banco elo Brasil, do mais a mais, tem salientado sua benefica e salutar acção, ele par com a influencia fin(1nceira, nos centros conhec·i dos de actividacle commercial do p.ai7,. Nem so lhe r ecusa a [Lcção
r-eguladora qu e exerce no· mercado cl o cv.mbio, impedindo bruscas e
forl!es oseillac;ões de taxa, prc::iudiciac-'s :;empre ao commereio e ás
indnstrias.
A cotação de suas acções, em movimento .ascencional, veiu
acima do par, revelando-se ele tal ar te a confiança que ú p.raça
inspira sua direcç ão actual.
Durante o anuo de 1910 adquiri~\ cambiaes no valor de
J: 42.355.693 e as vendeu no el e J: 46.740.815 .
Estão i(, resgat<~~dos os adeantwmentos qne o Governo lhe fizera
na importancia d e J: 3. 000.000, para attender ao clcsequi>librio no
curso cambial durante o referido anuo.

65
Emittiu vales-ouro em 1910 na som ma de ,e 10 . 779.531. Os
saldos em poder ele ~eus banqueiros na Europa, em abril elo corrente anuo, elevavam-se a .~ 2. 787.869; dispõe c;lle el e cambio comprado para entr ega a cur to prazo no valor ele ,s 1. G!JO. 092 e achamse intactos seus cnocli.tos, constituiüos por meio tl e consolidados,
na cifra de !i 1.1 80. 000, em pod er de seus banqueiros.
O serviço de aneeadaçüo elos impostos a duaneiros va c se fazendo c:;om a regularidade co1npati vel com a detiei enda ele pessoaJ,
notada na mór parte dessa.s .repartiçõ es, que se acham, a mais,
desapparelhadas do materia.l indispensav e' á boa fiscali. sar;~<o cl;'U
rendas.
Nas fronteiras do Stll a sua fiscrulisar;~to e a l'l.1l)l'e.ssi\o rl o r;nntrabando, r egulados pelo decr eto n . 7. RfH1, elo 1'1 de fnve r eiro tle
1910, estão sendo exec:utadas <.:om proveito para as r endas publicus.
dando resultado satisfatorio. Cumpre applicar-se esse m esmo re·
gimen ás fronteiras elo norte ch1 Republica, bem como ampliai-o
mesmo no sul estendendo -se ás front eiras do Paraná e Matto Gros;;o_
Os factos r ecentemente apurados em rela.t;ão ú nova mocla.lidacle
elo contrabando - ele virem para. este e outros portos da R epublica
artigos ele procl ucçã.o estrangeira como si fossem. nacionaes, e, portanto, sonegados ao imposto ·d e importa.ção___jleva.ram o Governo a
providenciar d e mo ela a toohibir os almsos, defend endo, quanto posfliv el, os interresses do fi :>co, da inclust.ria e elo co1mnercio honesto.
Assim, foi em 1" ele l'evneiro expedido, com o decreto n. 8. 51'1,
o regul.am ento p.an1 o .serviço l'E!lativo á exportação de artigos de
producção na.eional para portos brasileiros em transito por territorio estrangeiro, determinando que essa exportaçüo só seja feita
mediante certificado d e exportação, expedido pela repartição fiscal
do Estado de origem do produdo, e certificado consular lavrado
pelo Consulado Brasil eiro no pa.iz por onde o mesmo houver ele
transitar.
As elil'ficulclades de communicações para o 'rerritorio do Acre,
onde os interesses J'iscaes da "üniüo são jü. dignos ele attenção,
indicam a convenienda da creação, alli, de uma cle'egacia. fiscal.
Os negocias do Ministerio ela Fazenda naquEJlla região não
podem permanecer subordin ados á Delegacia F'iscal de Manáos,
que durante grande parte do a.nno, na epocha da vasante dos rios,
fica privada das communicaçêíes com .as r epartições arrocadaeloras
do Acre.

Alfaudega•

Tran 8 i to de
productos nacionaes por
telTitorio estrangeiro com
destino a portos brasileiros

ó6
Iaenç1ícs do dir 2itos
ueiro~

Usando da a utorisação contida na aline.a XI do art. 2" da

adutt- vigente lei do orçwmento da receita, foi expedido em 8 de março
o decreto n. 8. 592, approv.anclo o r egulamento para as concessões

de isenção ele impostos aduaneiros.
Esse regulamento, .além da reproducção de anteriores d.fspositivos legaes e cl eeisões do Governo, contém providencias que
visam facilitar, sem prejuízo da fiscalisação, o desembaraço das
bagagens, e methodisar o processo de taes concessões.
Foram instituídos no Thesouro um registro geral para o lançamento das industrias nacionaes, cons·ideradas nas condições de
offerecerern productos similares aos estrangeiros, e um archivo de
todos os elementos docurn entaes exigidos dos productores de artigos de manufactura nacional, que pretenderem com·petir com os estrangeiros, para o eifeito de ter rigorosa observancia o preceito
legal que veda o despacho livre de direitos, de qualquer artigo
de producção estrangeira, desde que haja similar de producção
nacional, em quantidade sufficiente para supprir as necessidades
elas obras e serviços favorecidos com a isenção.
Mtml;eiga e bft·
Pelo ·decreto n. 8. 535, ele 25 de janeiro, foi dado re.g;ul.amento
nhn nrtifici"e" vara a cobrança e fiscalisação elos impostos de consumo da man-

teiga e da banha artifioiaes, de proclucção nacional.
Esse imposto, creaclo pelo art. 14 da lei n . 1. 616, de 30 ele
dezembro ele 1906, .revigora,do pelas poi.l teriores leis de orçamento,
foi ainda mantido pela de n . 2. 321, de 30 de dez embro de 1910.
O regulamento moldou-se, inteiramente, pelas citadas disposições; e o processo para a arrecada\:ão das taxas a 'que estão
sujeitos aquelles productos, assim como para a respectiva fiscalisação, ficou .sendo o mesmo estabelecido pelo decreto n. 5. 890, de
10 de fevereiro ele 1906, para os demais impostos de consumo.
1

Caaa da Moedn

A producção da Casa da Moeda no anno findo foi a seguinte:

Valor

Peso
gr.
93.439
35.299.368
16.054.100

104:240$000
3.523:00\)$000
50:450$000

Importancia Lotai ... . . ... ...... . .. . ... . .. . .. .

3.677:690$000

Moedas
Ouro ... . . .. ... . . ...... .
Prata ......... . ..... . . . .
Bronze.

Quantidad e
5.305
2.938.500
1.675.000
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O stock existente em 31 ele dezembro ele 1910, ele moeda ele
nicl\:el de fabricação estrangeira, era o seguinte:
Em moedas de $100 . . . ....... . .. . . .. . . . .. . . . . . . .
" $200 .. . . . .... ... . . .. .. ... ... . ... .
" $400 ... . .... . ... . ........... . .. . .

5.502:000$000
8.132 : 000$000
6 . 090:000$000

Total . ............. . . . .. .. . .. . . ..... . . . ... . .

19.724:000$000

O troco ele mo r:·clas ele prata por pa.pel durante o anno foi d e
436:332$, o de moedas ele nickel - de 14.4:708$ e o ele moedas el e;
bron;~ e de 5:181$000. O ele moedas ele nickel do novo cunho
pelas do antigo foi de 132 : 552$600 e o das ele bronze pelas de
cobr e foi de 41:832$240.
Em 16 d0. fevereiro foi assignado o n ovo contrato com a Com· L,oterias e
panhia ele Loterias Naeionaes . de aceordo com os arts. 31 a 35 da Clubs de Merlei n. 2.321, ele 30 de de7.cmbro de 1910, para extracGão ele 'oteri as .
ce.dorias
:Em consequ encia, foi 'ex pedido em. 8 ele março o decreto n. 8.597,
dando novo regulamento para o resp ectivo serviço.
Na mesma data foi tambem expedido, para .execução do
art. 36 da citada lei. n . 2 .321, o decreto n. 8.598 r eguih lm entando
a venda rle merca.dorias mediante sorteio (clubs) e providenciando
sobre a necessaria fiscalisação .
A Secretaria de Estado elos Negocias da Agricultura, Indus. Agricu l tura
tria e Commercio, creacla em virtude do decreto n . 1.606, ele 29 Industria e
ele dezembro de 1906, só em 12 ele .agosto de 1909, pelo decreto Co mmercio
n . 7. 501, tornou··se uma r ealidade, sendo cleviclamcntc installacla.
Desde a data el a sua installação a té o presente, tem Gste Mi·
nisterio não só desenvolvido os seus multiplos serviços, como
creaclo outros de conhecida necessidade .
Esta Secretaria ele Estado, além ele dHJ' crentes serviços 1n.
ternos a seu cargo, supGrintencle todos os demais qu e constituem a
parte concreta, a propria razfto de ser elo Ministerio.
:E' este um elos mais imporlant es ramos da pub'ica atl minis- Povoamento do
tração. Num paiz novo como o nosso c com uma população es·
solo
cassa, ele riquezas ainda inexploradas c de extenso t erritorio ,
torna.se inclispensavEJJ o augmento da popul.ar;ão rural e operaria,
cuj a solução immecliata encontra-se na immigração e colonisação.
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Delle depende, em grande parte, a prosperidade da nossa lavoura e incl ustrias connexas.
Durante o anuo passado entraram no pa!z 105.482 pessoas,
sendo 88.564 immigrantes e 16.918 passageiros.
Dos immigrantes, 62.303 foram classificados espontaneos e
26.261 subsidiados, sendo 59.528 agric ultores e 29.036 exercendo
outras profissões. De a.ccordo com as aptidões de cada um, todos
os immigrantes tiveram collocação immedi.a.ta, concedendo-se patrocinio officia.l 'a os que delle necessitaram, ele conformidade com
a legislação em vigor.
Em relação ao anuo anterior, a immigração melhorou em
qualidade, e o bom exito colhido pelos immigrantes tem repercutido favoravelmente no exterior.
Para isso muito tem concorrido o relativo bem estar que se
proporciona aos immigrantes, a fac ilidade que encontram na
acquisição de bons lotes ele terras nos nucleos coloniaes e, mais
que tudo, as excellentes condições de salubridade que o Brasil
Ih es offerece.
Os Governos de alguns Estados têm procurado auxi'iar,
quanto possivel, o Federal na ingente tarefa ele colonisar ao menos
parte elo nosso immenso territorio, auxilio esse assás valioso.
]J]xistem em funclaf;ão, actualmenj:e, 37 nucleos coloniaes, nos
J<Jstaclos elo Espirito Santo, Minas Geraes, Rio ele Janeiro, São
Paulo, Paraná, Santa Oat.harina e Rio Grande elo Sul, por conta
elos Governos da Uniã.o e .desses mesr)los ]J]stados. Custeados pela
União existem 17 nucl eos; por ]J]stados com auxilio da União,
sete; por Estados e emp rezas, sem auxilio da União, mas recebendo immigrantes encaminhados por esta, seis; e por Estados
sem nenhum compromisso elo Governo Federal, sete.
Com auxilio da União, acham-se estabelecidos nesses nucleos
29.485 colonos, ou 5.612 familias, ele qpasi todas as nacionalidades
européas, especialmente it<JJ!ianos, a!Iemães, portuguezes e hespa·
nhóes. São computados em cerca de 85 o/o os que já se acham
emancipados ele favores officiaes, vivendo com o proclucto do seu
trabalho. Tem tambem aug•mentado o numero dos immigrantes
locallsados por conta propria ou com auxilio elos Estados.
A proclucção obtida o anuo passado pelos immigrantes localisaclõs com o a uxilio ela União em nucleos coloniaes elevou-se á
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quantia ele 5. 539:471 $, além elos producto.s inclustriaes que não
puderam ser computados .
No decurso elo anno findo, ,a Direct oria do Povoamento recebeu
4. 782 p edidos, feitos por colonos ele div ersos nucleos, para a vinda
ele famílias, párentes e amigos, resid entes em paizes estrangeiros.
Verifica-se, pelas informações acima, que existe .aJlguma cousa
feita , ao m enos nos IiJs taclo s elo ·BUl, em materia ele colonisação .
Não é muito, é ce r t o, co mp a rado com o que ha ainda .a faz er: é
apenas o in icio, r evela dor, pdos r esultados obtidos, ele um futuro
auspicioso p ara a ag ricultura no Bra sil .
Este serviço, r eorg.anis a c.lo pelo decreto n . 7. 816, de 13 de Inspecção e dejaneiro ele 1910, t em a s eu · cargo conhece r dir eelam ente as con- fesa agricolu
dições ela agdcu'tura em todo s os Estados, ministrando o ensino
agrícola, p ela divulgaçfw d e conhecimentos e informações uteis
e praticas, e auxilia ndo a iniciativa particular com a distribuição
gra tuita d e plantas e s ementes e com a d efesa elas culturas e dos
campos contra as clifferentes pragas e outros m aJl e.s que os assolam.
A Directoria. do S erviço el o Inspecção e Defesa Agrícolas superl.ntend e as 20 inspectorias elos Estados, c ujos s ervi ços vão, a
pouco e pouco, tles énvolv enclo-se, t endo já prestado r elevantes be·
neHcios fl lavoura , principalmente no combate á s pragas de ga fanhotos e outros insectos d amninhos . ,
O Gov erno tem empenhado eafor ços no s entido d e dar ex e- Ensino agrono mico
cução dentro elos 'Umites elas ·dotações orçam entaria s .ao decreto
n. 8.319, de 20 el e outubro el e 1.910, r elativo aó en sino a gronomico,
certo do dev er · el e vul garis ar a instrueç1í.o profissional no s eio das
classes ruraes .
O assumpt o é de nabure)\'a a cles.p erta;r o mais rv ivo interesse
por .{;acrte do s po·d,er es publkos, como principio essencial á rreo,r ganisação da a g ricultura e dos ram os el e inclust.da que lh e são correlativ-os.
:Já
dici na
escolas
quatrv

s.e a cham crea,cla s a ;Escola .Su-perio-r ·el e Ag>ri culrt.ura. e MeV.ebe!'in:xria, qu e t er{L sé de na Gapital da Republica, tres
médias ou th eor,i oo-praticas, o Pos to Zootechnico F ederal,
.ap,rendizaclos 3Jgrioolas e uma estação ,ex perrimental pa;ra
cam1.~ d e rassucar, accr,escencl-o 'qu-e a.!ém d ess es institutos, uns já
estabdeciclos, outros em vi a de orga nis ação, promove o Governo
a m·eação de outros, animado do des eljo d e estender a tod.os os
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l!Jslac!os os ben.efidos do ensino technico da ag·r·icultura e das indu~trias •r ura es.
lJr erisa mos, em primeiro plano, de instituições praticas, ue
cursJs ambulantes que instruam os lmmens do ca,mpo no manejo
dos instrum entos a:grar•ios, pTocessos mod e·r nos d.e cultura e de
ben eficiamento de suas colheitas, na creação de animaes domesticas e no apJ·:oveHameJcto racional elos ·p rocluctos da lavoura.
Impô<·-sc ta,mb em á attenção d-o Gov-erno a necessid.ade imperiosa
d.e formar p·r ofissionaes pa:ra o magister.io, para a dir·e cção ·dos
labor ntori.os, elas estações exp erimentaes e dos postos zootechnicos
de qu L ca.r.e cemos, para ·o ·exercício da medicina v-eterinaria e os
serviços attin cntes á política. sanita.ria e para orientar e dirigir a
grandte e a. média propriedade, ·transformando os seus meth-odos
ele trdJal.ho.
N•os t ermos cl o decreto n. 8. 516 , el e 11 ele janeiro ele 1911,
ex·p edi d•o cl·e conformidad e com a lei a.rçamentruria, foi considerada
paTa todos os eff Gitos J.egaes escola média 'DU theorko-pratica ele
agricultura, subvencionada p.el1o Gov erno F ederal, o Instituto •dG
AgroEomia ·G Vet erimuia, mantid•o pela Escola de Engenharia de
PoTto Aleg.rG .
.O GovGrno Fed eral deu Gxecuyão ao clisposHivo orçamentar.io que o au,borizava a avocar o Institul:o Ag-rícola da Bahia,
t Gn clo sido cel ebrado, a 15 el e f-evereiro proximo p.assado, 'D respectivo acco·r do, d e qu.e >resulbou o d·ecreto n. 8. 561, da mesma
data.

,

!:i-

[J~J~

F.c.r am creadas, ·r especti vamente, por força dos decretos num ero s 8 . ii8 4. d c 1 ele março d·e 1911, e 8. 607, ele 8 ode março, do
m esnw anno, a Escola Agrí cola dct Bwhia e o aprendizado agrícola
rJuc lhe ficu. anncxo, p·ro ce,cl end•o-s e, em s eguida, á reorganisação
clus 11 J8 f lllOS, sendo qu e o ·p rimeiro dess.es •estabeJ.eoimentos c·omer;ou a funr; cionar dentro· da s norm as tTaça,da.s pelo novo r·egul·am·ento.
Dev rH·ã.o funccio n ar iguaJtn.eut e, no conente anno, a .Escola
iVfi\ d Lt ou Th eoo•ricoJPratica. rlo Rio Grand e elo Sul, 1a. Escola dG
Agric11ltura, do mesmo •l:ypo, annox a ao Posto Zootechnico F e deral, o Ap r e nrli~~;ado Agrícola d a .Ba.hia, .e é de esp.er.fl!r qu e entrem
ta mb l'lll em a ctiv klade outros estabelecimentos, a cuja installação
s e está proceidencl·o.
O Posto Zootechnico Federal, ·estabelecido em Pinheiros, tem
quasi concluidas as suas installações e, quanto á Escola Superior
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ele Agricultura e Medicina Vetcrinaria, está o Governo interessado em installal-a no mais curto prazo possível.
1Merece especial cuidado do Governo a creação de campos d·e
demonstração em diversos ;l!Jstaclos, mórmente em alguns do norte,
com os cuDs'Ds amlmlantes que Lhes ·c orrespond·e m, ·e, para esse
eifeito, já dispõe ele alguns instructores agrícolas contratados e
esperar obter outros que possam dar a esse ramo de ensino agronomico a .feição pratica que lhe é peculiar .
.EE>t.e serviço vae se!lldo organisado progress,i vamente e conta, Serviço de ve-·
na actualidacde, além ela r e·specl.'i va dir ectol'ia, com séde nesta C aterinaria
pita!, div.ersas inspectorias nos Estados, con~orrne o regukumen:t;o
que o reg e.
A necessidade da defesa elos nossos portos e fronteiras contra
a invasão elas molcstias contag,iosas do gado, as medi,das ·s ani:tarias
a que d.eve estar s~ujeilto o respecti'Vo trafego ou commercio interestadual e os cuidados que r eclamam os centros de pr-oducção de
industria past'Oril flagellados periodicamente por crueis epizootias,
á parte os casos comrnuns d-e rnolestias enzooticas, definem o ~valor
das responsabilidades que assume o Governo Federal perante os
creadores, comquantü o exito da J'uncção que lhe é commettida depende, em grande parte, elo uiodo como os Governos locrues observarem as med·illas d.e policia sanitaria que são de sua exclusiva
comp·etencia .
.Por intermedio ela directori.a elo· .Ser·viço 'ele Veterinaria, continuam a ser a,ttendidos os crea;dores e lavradü!'es que a ella 7-'.ecorr·em, solicitando differentP.s vaccinas, sõros, tuberculina, maleina, que lhes são clistribuiclas gratuitamente ou reclamando a
presença ele v.e terinarios e-m suas pr,oprieclades, e igual cui,daclo
têm ·werecido as requisições ·dos Governos locaes, quando feitas -rlirectamente ou ás inspectorias nos IDst3Jdos.
O .Serviço ele V·eterinaria, embora em inicio de org<misaçã:o,
tem sido assás util aos centros de cr,eação e, certamente, completará 'OB fitls a que se propõG quando !'orem estabelecidas todas as
insp ectoria;s e as -div.ersas install,tÇões projectaiClas.
Creado por J'orçu, elo decreto n. 8 . 072, ele 20 ele hrnho ele 1910, Serviço de provae este serviç;o produ:dnclo os m elhores frutos, t endo a r.es·pectiva tecção aos indir ect>cn·ia a nmxima confiança nos sess m ethoelos.
dios e locaUPar.a estabelecer r elaçõ.es continuas entre as populações indi- eaçíío de tra0
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gen3JS e a d.irectoria geral , I ocal'isada na Cap-ital da Ttepublica, b h ad r e •
nacionaes
crearam-se as i.nsp.ectorias üo ser·v iço no 'rerritorio d·o Ac-r,e e nos
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Estados do ..L\>mazonas, Pará, MaranhãJo, Bahia, Espírito Santo,
S. P[tulo, Pa r aná, Santa Catharina, 'R io Grande elo ·Sul, Goyaz ·e
Matto G ro sso, fl.s quaes incumbe rJ•i recta,mente o tra balho el e chamar ao conviv.io sucial os selrvicolas, que constituem uma grande
força desaproveitada e incalculavelmente n ecessaria ao amanho e
p ovo:1111P llto do nosso vasto t errito·r io·.
i'J.c Espírito Sa.n to, Paraná, Santa Cath ari na o Mal: to Grosso,
com 10 novo prog ranNna de acção systema tica.mcnt·e pacificadora,
entr aram em r elações co rdia es com os r espect·ivos funccionarios do
serviço muit<1s tribus, das qua.es algumas vivem ainda em estado
nomade.
J:<::m lVIa.tto Grosso granrle f1Uantir1ade el e indios, que d'antes
er a tm1 el emento el e ·p erturbacão e ele hostilidade, já se emprega,
co m muito pr-oveito, no s trahal'h os das linhas lelegraphicas, collaboranáo ass im com o civi lisaclo no progresso .da Patria commum.

Museu _ NacioP;·-osegumn a.::t.ivamente e approximam-se do seu termo as
nal
obras de r cconstrnc<;üo po;rqu c cst.ú p a·s sando o antigo edifício do

Mus eu Nacional, que por esse motivo, c;ontinúa v.edaclo ao publico.
Possuindo l'Ífluiss·imas coll ecções de milJ:cralogia, ethnographia, anthropolo gia, botanic:a, zoolo1gia, etc ., faltavam a este ·estabel euim en.to os m eios inrlisp·eu saveis para tornar-se um dns mais
ul:eis da llepuhliea; mas .esseH mejos lhe foram dados pela reorganisação que baixou app ro va,da pelo decTeto 11. 7. 862, de 10 de
fever eiro de 191 0 .
Ll'go qu e estejam concluiclas as obras, serão definitivamente
:Jl'~"JJ i :<a.clas tod as as collccções e co m eÇ1Lrá o trabalho elos laboratorios, a cuja installaçã.o se p.roce'll e d esde já., achando-se mais
adeantacla a: elo 'l aboratori o ele ch.imi ca vegetal.
Não ohstant3 a quasi impossibiliclacle ele trabalhar em um
edifi;:;io em g randes obras e por entr e as collecções empilhadas,
justo é accentua.r qu e o pesso al tf~chn ico do Museu pr·estou, já
cluran te este prinwir.o ;rnno, bo n s servir,os ii directoria ele InspccQãr> t: D efesa Agrícol as c [1. nossa. l avoura. .em geral, consagran ..
C1.o-s 8 a es tudos de phytotmGh ologia., eJ ltomo.logi.a e outros, tão uteis
como interessa.ntes, e cuja clivul ga r;i:Lo será. o·p portunamente feita
p el os "Archivos" dest e instituto scientifico.
A. secç~.o ele zoolog.ja continila a enriquecer a;s suas collecções, tendo .reeebido no a.nno pass f,do por ·offerta, compra o-u permuta, g rand.e numero el e inter css mltcs specimens zoologicos, en-
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carregando"se assim !lo 0s tudo comparativo ela nossa fauna com a
estrangeira e rliv ulgação de suas riquezas.

Tc·m-se melhonvdo igualmente a secção de antllropologia, de
nào menor impo.rtancia .
A~ übras do Horto Botan.ico, annexo ao Museu e que, para
facilitar o embeHez3!lnento ela Quinta da Boa Vista, foi muda;do
para o.utro local, acham-se já concluídas.

·Para que a industria se possa utilisar convenientemente das Propriedadeinclescobertas novas, augm entando r1uan to possi vel a riqueza social,
dustrial
e J iqu u n do melhor .mo elo reguladas as relações provenientes
dessa utilisaçào, torna-se inclispensavel ·r ealisar o aperfeiçoamento
das noNnas que a.té a qui :temos ·O bservado para as concessões tele
protecção á propriedade .i ndustrial, principalmente na parte regida pela lei n. 3 .129, de 14 de Outubro d e 1882, Attend endo,
ao .mesmo tempo, aos cnmprümissos assnmidos ·p elo nosso paiz
no:; cllvel'Sos Coug.res:;os Tntm:nacionaes em qu e -tem tomado parte
o Gove rno farü. cum que stc tornem el'fccUvas as medidas .q ue o
habili tem a ,(lar " es t e r a !!lo d e ser viço a r emodelação lla longos
annDs reclamada pelo seu crescente desenvolvimento.
ID' lle esperm·, portauto, com o tem succed.i do :i.s nações em qu e
o poder pnblico se tem preoccupado devidamente do assumpto,
que, uma vez sanado:,; os -clc.l:eitos resultantes da execução dada
por nós a "~·sse serv iç;o, a p.ro.teeçã:o á ·propriechude industrial se
converta, defi.nitivamunte, não só nu.m üo s meios de incremento
á:-; diffe1·entes inclustri.as, mas tmnbem n um a elas fontes da riqueza
nacional .
Afim ele qu e ü decreto l eg i s l ati~ro n. l. SG U, ele 2 de janeiro de Estatística e
:1.908, pudesse produr.ir os nec cssarios eJ'feitos, foi cxpeclido o de recenseamento
n. 8 . GOG, de 8 de lllltrço ulli rno, ap)WOVlunll·o o r egulamento para
applicaçfw do m ultLCs por I: alta d•a s ,i nJor rna<;õcs cstatisticas que são
olJl;igada;s a prestar as aut.oriclaLle;:, instituições e cstallelecimento.-,
a qu e s e refere aqu ell G decr eto.

Não se tenclü achado o Governo clevidam ente habilita;do com
os recursos (]ue solicita.r a, para effectuar-se em :n de de:õembro ultimo o .recenseament o gerai da pop.ulaçüo da Republica, v.i sto como
taes recursos só lhe foram concedidos pela lei. n . 2. 356, daquella
data, t eve d e ser adi3!dlt a execução desse s erv iço, se.Thdü designado
o dia 30 'Clo junho do corre ntn <vnno par a serum feitas as dec1,a rações

64
nas !i.s tas domiciJi.ares, conforme consta do decreto n. 8. 382, de
13 de nov.embro ul,timo.
Nesse intuito acllam-~Se já em pleno funccionamento, em todo
o territorio da Re-publica, as delegações inmurubi.das dos trabalhos
censi tarios.
Exposição in-

Não tendo sido püssivel, pur vario·s .mo,tivo·s, eon0on·er 10
ternacional de Brasil á ·pa:rte a rUsotica da 1]!;~. posir,ão em Roma, envidaram-se toTurim-Romn dos os esforços para a sua cond.igna r epres·entação em Turim.
P6cl-e-se cal cular em cerca ele 2. 000 •O total dos volumes contendo procl u ctos üesU.n<J;clos a es·s a •]i;X>posição, sendo que já fora;m
remetticlos os proeedentes ·elos E.s:NLdos do Pará, Ceará, Parahyba,
Pernambuco, .Rio d e Jan ei ro, Minas Ge-raes, .Paraná, Santa Catharina, Rio Grande do SU:l e do Districto F ederal.
Dos demai·s ,J:Dstaclos, .e xce.pto os elo Rio Grande do Norte e
Goyaz, que .não s·e pucle:ram fazer r e!presentar, estfw prestes a seguir · os procluctos jú, rec·ebidos.
Al ém do cr ecl.ito votad o para a r.epresentação brasileira, alguns
Es:tados, como S. Pau.Jo, Pará, Bahia, Minas Gerae•s, Sergipe e Paraná, conco.rreram com verbas e s·peeiaes, concedidas pelos respectivos C ongr.essos.
I

Directoria de
Os serviços ode·s te departamento continuam a preenche•!' os
Meteorologia e seus fins com regulariclad·e possivel, dentro elos recursos que lhes
astronomia são proprios e cla;s condiç;ões varias ele O·l"clem exterll!a.
Nos Estados estão j.á. funcciollanclo ·r egularmente 85 estaçõ·e s
meteorologicas e p1uviom etricas, eJ)l div er·sos pontos dei interior e
elo littoral.
Observatorio
Nacional

Tor<nanclo-se patente a impossibilidade de continuar 110 1ocal
em que se acha o Observato:rio Nacional, o Govel"!l:o passado ped.iu
a concessã-o ele um credito ·especial para attencler ás des:p ezas com
a sua transferencia e insvallação.
Esse credito, na impor•tancia de 1 . 200:000$, foi ·c oncedido pelo
decreto l egisla;ti•vo n. 2. 315, de 27 de dezembro, e aberto pelo decreto n. 8.462, da mesma data.
A convite do Governo, o Club de Engenhar.ia clesig:nou uma
commis·são para a escolha do local Gm q.ue eleve installar-se o referido estabelecimento, sendo ele e-sperar que esse problema fique em
breve r·es!Olvlclo e possam .t er inicio os trabalho·s neces·sarios ã mudança do Obs8T·v atorio.
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Tendo a lei n. 2. 356, d e 31 d e dezembro de 1910, no art. 71,
auto.r isado o Go,v·er.no a promove·r -a •c onstrucção d-a usi11a de que
trata a clausula X do d ecr·ebo n. 8. 414, d e 7 do mesmo mez, podendo instituir a os resp ectivo·s concessionrurios premias sobre o·s
productos manu,facturados, garantia de consumo •a nnual e outros
favores, sem privil·egio ou monopolio, assegu-r-ando em favor -da
União meUvd·e .dos .lucros da empr·eza, desde que este:> excedam a
12 '/o ao a nno, a té integra,! r estituição dos pr-e mios instituídos, foi
celebrado contrato com os alludiclos conce.s·s ionari•os, Sr·s . Carlos
G . da ·Costa Wi gg ·e Trajano S . V. d e Med eiros, para a montagem
e exploraç ã o el e um a us in a sirle-rurgiüa com a capa cidad e de 150.000
toneladas annuaes, s eTtclo approvaclas as respectivas clausulas pelo
el e-ereto n . 8 .579, de 22 el e fev ereiro ultimo .

Industria
siderurgica

No auno passad o o Gov er.no clistr.i·b uiu, por cont·a da verba
compet en t e, 42 p.remi os ll e animaçft o a va rios agricultor es, creadorc:s e incltlstrüue-s e a div.er-s o·s estab el ecimentos, es:tacloaes, municipa es e partieular es, d edi c-ados ú agricultura e á pecuar!a.
N o pres ent e anno jü ob tiveram pr e-mios a ·E mpr.eza das Minas
d e C arvão de S . .Teronymo, no ·R io Grande .cJo Sul e a Gongrega ç;ã o da Immaculada C on ceição ele NoV'a Trento, em Santa Catharina, onde se vae des envol vendo a s eri cicultura ele modo b em
animador.

Premios de
animação á
agricultura, á
pecuaria e áa
industrias

Rio d e Jane iro,

?,

de maio de 1911.
HERil1Efl
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PARECER
N. 136-1911
REGULA A TOMADA DE CONTAS AO GOVERNO PELO CONGRESSO NACIONAL, COM PARECER DA COMMISSÃO DE
FINANÇAS, SUBSTITUTIVO AO ART. 1. 0 E EIMENDAS ADDITIVAS

(Vide projecto 43, el e 1909)
O projecto n. 43, de 1909, cujo andamento tem dependido, até·
do pronunciamento da Commissão d-e FinanQas, esboQa uma
cas leis complementares á ConstituiQão da Republica:-a que fixará
a fórma r eguladora da tomada de contas ·do Poder Executivo pelo·
Congresso.
Basta esta circumstancia para caracterizar, com a importancia de
que se reveste o assumpto, a urgencia das medidas que o projecto
suggere e cuja cogitaQão não póde nem deve ser por mais tempo·
mliada.
Em verdade, o desconhecimento dessa urg-encia, o r<>tardamento·
em cogitar do assumpto, a procrastinaQão da soluQão -de semelhante
problema, importam evidentemente, de um lado, em tornar letra
I~~orta uma das mais importantes disposiQões da ConstituiQão, de outro, em a a,nnullaQão de relevante attribuiQãio conferida ao Congresso Nacional -e sem cujo exercício regular fica fal-s eado, em ponto·
importante, o funccionamento normal do regimen representativo.
Está, com effeito, clara e positivamente determinado em a
art. 34 da ConstituiQão, ao firmar a com.petencia do Congresso, quelhe cabe, p1·ivativamente, o1·çm· a receitct, fixa?- a despeza annual·

~gora,

mente e

toma~·

as contas ela 1·ec-e-ita e despeza de cada exercício.
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Como que para bem assignalar a proeminencia dessa attribuição,.
>:tue vale por um dever imposto ao poder legislativo, o legislador constituinte a ligou, num mesmo numero o primeiro do artigo que traça
a orbita da acção do Congresso Federal-á outra de annualrnente
o1·çar a recei·t a e a despeza, a mais elevaJda de todas, se poss.ivel é
grrudação entre as attribuições prescriptas pela Constituição ao
poder legislativo.
E essa proeminencia bem ·expressa está nas palavras de um dor
mais afamados commentador·es das disposições constitucionaes João Barbalho - que a salienta nos seguintes termos: "Bem pouc(
valeria s er creada a rec·eita e fixada a d·espeza se da cobrança do
imposto e ·emprego de seu producto não fossem prestadas contas ao
parlamento. Seria isso o malogro dÓ regimen repr.esentativo, sob
méra apparencia de sua legalidade.-E não só é a prestação ·e tomada
de contas uma indeclinav·el exigencia do systema politico, quanto a
condição essencial da regularidade do serviço financeiro. "
E, insistindo pela prompta execução de semelhante preceito,
arcrescenta, expressivamente, esse abalisado constitucionalista:
".Cumpre que não se re~uzam á letra morta tão salutares disposições e que os representantes da Nação jámais deixem de conside.
rar como um dos seus pri!fcipaes deveres tão grande incumbencia.
Do contrario trahem os seus committentes, abandonando-os ás extorções, aos disperdicios e a graves prejuízos pessoaes e nacionaes
·o riundos da má gestão dos nego cios finanoeiros."
·E, ha já 10 annos que essas palavras foram escriptas, sem que,
·in11elizmente, tenha alcançado o preciso acolhimento o sabio conselho que ellas encerram .
' Apresenta-se, pois, como digna de toda sympathia e do maximo
' arreço a iniciativa da Cômrpissão de Tomada de Contas ao organizar
e ·o fferecer o projecto sujeito ao exame da Commissão de Finanças.
· Sua propria existen'cia---,a da referida commissão-não se jus.
' tificará sem que o texto constitucional se· desdobre na lei comple.
·númtar que ella, com a organização do projecto, Teclama do Con_
gresso ·N acionai.
E, por .assim ·considerar, entendeu a Commissão .de Finanças não
.dever, por nütis·tempo, •furtar. á Camara a .deliberação sobre o mes·mo pr.od·ecto ao qual, entretant<>, • p•r.opõe modificações tendentes a
··melhor assegurar, não só o bom funccionamento !la fiscalizaçch
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pMlamentar1 que é a de. que o projeeto cogita, co:mo da fiscalização·
}ucl'iciaria, que tem de ser· a base daquella.

A modificação essencial proposta ao projecto -está em confiar.
ao Presidente da Republica, preliminannente, a iniciativa da pres.
tação de contas, cujo objecto consistirá em "proporcionar ao Con •.
gresso o conhecimento da execução dada á lei do orçamento e ás.
autorizações conferidas em l eis especiaes, para realizar operações
de credito, prover aos s-erviços ordinarios e extraordinariüS da
aLlministração e abrir ao m esmo Congresso ensejo de instituir
julgamento sobre os factos da gerencia fiscal sob . todas as suas manifestações e ruspectos."
Essa iniciativa o projecto confia ao Tribunal de Contas; mas.
o acertado é que seja ella attribuida ao Presidente da Republica,
supremo gestor da tortuna pulJ.licct e executor r esponsavel das
leis da, receita e da despeza.
To-davia, parece acertado tambem qu e a o Tribunal se pres-cr6va a obrigação de, na falta de prestações pelo Presidente dentro·
de pra zos estabelecidos, habilitar o Congr esso com os elementos d eque dispuz er para qu e este possa exercer sua funcção constitu-cional.
Assim, a prestação das contas incumbe a o Presidente ; ao Tri ..
bunal incumbirá, se o Presidente esquivar-se a essa funcção, apre ..
S'éntar ao Congresso os elementos ao s eu alcance para qu e se torn e·
effectiva, -da parte deste, a appr-ovação ou reprovaçã'J dae contas.
do exerci cio.
Por tal fôrma, .~e ao Presidente da R epublica se reconhece u m
direito que não se lhe pôde n egar, bem s e assegura, com a obrigação
fi.xad,a a·o Tribunal, a tomada ele contas p elo Congr,esso todas as
vezes qu e aquelle faltar ao exercício da cita,cla attl'ibuição, qu e a todas dever[< apr es entar-se antes como o cumprimento ele rigoroso ·
dever.
Mesmo no caso, porém, ela prestação pelo Presidente, o que será
a situação normal, a interv·ençã.o elo Tribunal de Contas antes .de
cleli'beração do Congresso, se faz n ecessaria e r esalta do proprio·
t oxto constitucional. Instituindo esse Tribunal conl'ia -lhe a Con·
stituição--art. 89-a liquidação das contas d-a r eceita e da despEza e a verificação ele sua legalidade, ant es ele se1·em 1l1·cstaclas ao
Congresso.

Nessa ordem de icléas apresent a-s e ao art. 1° elo projeclo, um .
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:substitutivo que, qua;nto a muitas das disposições não altera em
essencia o que o Projecto consigna; mas apenas procura mais clara
-e completamente -exprimir o pensamento que elle encerra e que ê
·O de vasar em moldes tanto quanto possível perfeitos o
processo
regulador da tomada de contas pelo Congresso.
A esse fim mais pa.r·ece a.ttender a. proposição do Dr. Didimo ·da
Veiga, constante do seu Codigo da Contabilidade Publica-outro
assumpto de cujo -estudo não deve por mais tempo esqu ivar-se a
'Commissão-e que estabelece em termos inteiramente satisfactorics
o processo regulador que convem adoptar para o exame e julgamento, pelo Congresso, das contas do Poder Executivo.
Desses termos bem se approxima.m os do substitutivo, que, entretanto, não se afastou de muito do projecto da illustre Commissão
·de Tomadas de Contas.
Parece que elle-esse substitutivo-especialmente porque a
collaboração da Camara dos Deputados o expurgará dos defeitos
que .acaso contenha, satisfará para o fim de dar inteira realidade
ao pensamento do ligislador constituinte quando, traçando os fun·damentos ·do regimen, sabiamente estatuiu, como das mais importantes disposições, a prestação ao Congresso das contas da gestão
financeira, sem a qual não é sinão incompletamente exercida a a.ttribuição pr:imordial da orgar1ização e fiscalização orçamentaria
·que lhe competem.
A Ji.scal ização pa·r lamentar, que é a que o projecto trata de organizar, permanecerá inefficaz, si não a amparar a fis calização j~t
rliciaria organizada em regulares bases ampla e realmente exercida.
Essa é a fiscalização a cargo do Tribunal de Contas, que a
·cx·erce como delegação do parlamento, e cuja figura, em meio da
nossa organização constitucional, deveria de ter o maior relevo
como fiscal da administração [inanceira, a eiie asseguradas, mais
etficazmeute, attribuições fisc&lizadoras que só incompletamente
lhe estão con feri.das.
Ruy Barbosa, em o seu notavel r·e latorio de 1891, expressivan:ente caracteriza essa figura 11uando a descreve como "a do me- ·
diado.r entr-e o poder que autol'i2ia per-iodicamente a despeza e o poder que quotidianamente a executa, e que, communicando com a legislatura, e intervindo na administração, seja não só o vigia, como
a mão forte da primeira sobre a segunda, obstando a perpetracão
,das infracções orçamentari;as por um véto opportuno ao::; actos do
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e·{ecutivo que directa ou indirectamente, proxima ou remotamente
discrepem da linha rigorosa das leis d·e finanças. "
A organização actual, examinada á luz desse criterio, é deficiente; e si, ao menos em pontos capitaes, não fôr reformada, in·completa ficará a fiscalização parlamentar, regulada no projecto,
e que é depen•dente, para ser segura e profícua, ela que o Tribunal
de Contas instituir. Este tem ele ser-escrevia, em seu ultimo re1atorio ele ministro, o conselheiro João Alfredo: "o alicerce sobre que
s"' levantará a fiscalização parlamentar. "
Os pontos capitaes que reclamam reforma são relativos, um, ao
momento escolhido p.ara a communicação ao Congresso elos cas"Os
<le recusa do 1·egistro, ou •antes, do regist1·o sob protesfo; outro, á
facul dade conferida ao Governo ele sacar livremente contra quaesquer verbas orçamentarias desde que invoque para a despeza a qua.
!idade de que ·e lle é o unico arbitro, de confidencial ou rese1·vàda.
Quanto ao momento ela communicação ao Congresso, a legislação vigente fixa o relatorio annual que ao presidente elo Tribunal
·;cumpre apresentar.
Inspirada em grande parte no systema adaptado na Belgica,
afastando-se, em pontos importantes, elo typo italiano, que a muitos
respeitos, é o modelar, a organização dada ao nosso Tribunal não
'lhe conferiu, em se h-atando de actos elo Governo, cobrando impost os ou ordenando despezas, senão o veto timitaao.
No regimE)n desse véto impõe-se a prompta commmücação ao
parlamento. O correctivo para os abusos decorrentes dos actos do
Governo cau sando o registro sob tJrotesto, terá ele existir, exclusivamente, na presteza dessa communicação e no prompto julgamento
elo Congresso-Presentemente falta esse correctivo-A cleficiencia
da organização, nessa parte, é, pois, irrefutavel.
O Dr. Viveiros de Castro, grande autoridade no assumpto, assignala devidamente essa grave deficiencia, quando, em o seu Dir eito Administrativo, reclamando a communicação prompta, considera que, "assim o Congresso Nacional ficará habilitado a providenciar em tempo no sentido de acautelar os interesses da Fazenda
Publica" e quando, criticando a disposição vigente, observa que
" nessas condições o Congresso Nacional, tendo conhecimento do
acto do Presidente da Republica, mandando effectua1· uma clespe:za ou arrecadação de uma taxa impugnada -pelo Tribunal ás vezes
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um anuo depois da mesnia ·resoluÇão, rtem .preferido respeitar o facto
consummaclo," silencianclo sobre elle".
Egual op"ínião professam quantos de competencia teem versado·
o ass'u mpto.
Didimo da Veiga, em seu relatorio de 1895, Ruy Barbosa, em
o projecto de 1907, Barbosa Lima, no de 1909, insistem para que da
1·ecusa elo Tegist1·o seja dado prompto conhecimento ao Congresso,
sem o que permanecerá inefficaz o véto do Tribunal.
Servindo a esse pensamento, apresenta-se emenda additiva estabelecendo que, no caso de 1·ect~sa ele TCgist1·o , si o Presidente da
Republica ordenar que a despeza se faça,' o registro sob .protesto
será communicado ás mesas das duas casas do Congresso d(mi:ro de
48 horas, si o Congresso estiver funccionando, e nos primeiros 15
dias de sua reuniào, caso o acto de recusa do registro tenha logav
no intervallo das sessões .
A faculdade das clespezas ?'eservaclcts imputaveis a qualquer
das verbas orçamentarias do modo porque a permitte a legislação
vigente, em face da qual a nüta de confidencial 01~ Teservad.a, posüc no aviso ou no mandado de pagamento pelo orde:1ador, é suffi_
ciente para que o Tribunal, sem maiores inclaga.ções, pToceda ao
registro, desde que a verba eomporte - anniquila radicalmente
quaesquer propositos fiscalizadores e P'f'\d·e annular, ·em toda a sua
plenitude, a .acção contrasta.ãom do Tribunal de Contas.
A ·e xistencia proveitosa dessa importante instituição e o regimen actual das clespezas confi!lenciaes-são incompatíveis. E'
uma anomalia que legislação alguma d() p.aiz culto permitte ou au toriza.
Tal faculdade, a ser mantida, precisa ser regulada de modo·
que o Poder Executiv-o nào possa, usm)do dessa valV1~la, 1·estringtr
consúleravelm ente a acção impeclitiva elo :Nibunal.
Visando tal escôpo apresenta-se emenda em ordem a pl'lr cobro
ao regimen vigente, sobre o qual criter:iosamente observa -o Dr . Alfr.edo Valladão-" é um invento que não nos r ecomnwnda; é a ne-·
gação, mesmo, da essencia do nüsso regimen politico. "
Pelos termos da emenda é estabelecido-que nenhuma despeza
poderá ser ordenada com o caracter de Teserva sem que seja imput avel a verba orçamentaria que expressamente autori'Ce .a reserva . ·
Assim, ao parlamento competirá crear, dentre as rubricas da
dE.speza orçamentaria, para o ministerto que lhe parecer, ou mes-
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mo para cada um d9s actua,es, como se. lhe afigúra'r m_elhor, a· ve·rba destinada ás despezas reservadas, com dotação pr'opria e especial, unica contra a qual pód·e o ministro ordenad<ir dirigii.· os saques dessa natureza .
Desde que neste momento pôde o ministro ordenar despezas reservadas irnputaveis a quaesquer das verbas de seu rninis'terio, esquivando-se, por essa fôrma, ao contTôle do Tribunal, o systema
que se propõe é um passo importante dada para melhor; e, com elle,
mais nos approximamos do regimen defirLitivo, que outro não pôde
ser senão o da suppressão radical das àespezas ?'eseTvadas-Tese·r .
vaclas para o fim principal de se -esquivarem á severa vigilancia d'o
Tribunal de Contas.
Em conclusão de tudo quanto se expõe, a Commissão de finanças é de parecer sejam adoptados o substitutivo ao art. 1o, os de ~
mais artigos do projecto e as emendas additivas · seguiu tes, prejudicada a primeira parte da emenda que ao projecto já foi apresep..
•..ada :

8ubstitut·ivo cw art .

1~

Art. 1o. Para o fim do disposto na segunda parte n . 1 d(!
art. 34 da Constituição, o Presidente da Republica enviará, annualmente, até o dia 15 de Maio, as contas da g-estão financeira
durante o penultimo exerci cio encerrado.
§ 1°. Estas contas serão formuladas pelo ministro da Fazend a
em face dos elementos que lhe proporcionarem as contas que forem organizadas nos demais rninisterios e as que sobre a arrecadação da receita publica, sua distribuição e applicação forem fornecidas pelas estações exactoras e pagadoras.
§ 2°. As tabellas que constituem o quadro geral das contas .an.
nuaes constarão de tantos artigos ou rubricas quantas haviam no
orçamento de que se prestam contas, de conformidade com os rno.
de los · que o ministro da Fazenda fizer organizar nos quaes seja
observado o preceito do art. 41 da lei n. 38, de 3 de Outubro de
1834 .
§ 3°. As contas comprehenderão, no seu desenvolvimento, afl seguintes tabellas:
L Quanto á receita :
a) impostos votados, renda patrimonial e industrial estimada
e consignada ás despezas da Republica;
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b) arrecadação realizada nessas fontes de receita;
c) receita a arrecadar.
li. Quanto á despeza :
a) direitos creditarias reconhecidos contra o Tllesouro tendo
como fundamento serviços prestados durante o anno ;
b) pagamento rea1izado ;
c) despezas por pagar.
III. Em relação ás operações da thesouraria:
a)
os movimentos de fundos entre as estações fiscaes e o
'Thesouro e ele uns e outros entre si e com os correspondentes no
~-:!!
estrangeiro ;
.· .. ' _ J
b) emissão e resgate de 1etras do 'l'hesouro ;
c ) saldos elas operações de creditas ;
cl) saldos ou deficiencias da arrecadação, situação do activo e
passivo d<1 administração das finanças e do estado ela divida fluctuante no fim do anno financeiro.
§ 4°. A conta eleve indicar, em tabella resumida, com clareza
·e discriminação minuciosa :
a) a situação do exercido encerrado ;
b) a situação provisoria do exerci cio corrente
c) o confronto da r·e ceita a>rrecadada qom a clespeza effectuada.
§ 5°. As contas serão, antes de prese11tes ao Congresso para
julgamento, sujeitas ao exame do Tribunl'j-1 de Contas, que emittirá parecer sobre a regularidade e exatid.ão das mesmas, assigna;~
lando-se, na execução do orçamento, agiu o Poder Executivo com
inteira observancia das autorizações legil'\lativas e conforme os
preceitos da contabilidade publica.
§ 6." O Tribunal de Contas, no caso de inobservancia, por parte
do Presidente da Republica, do disposto no art. 1o, habilitará o
Congresso, dentro de 30 dias a contar de 15 de maio, com os elem entos de que dispuzer para o fim da tomada de contas, observadas quanto possível as exigencias constantes dos i>il;ragraphos
segundo e terceiro.

Emenclas adclitivas

Art.
Quando o Presidente da Republica usar da attribuição
que lhe confere o. art. 2°, § so do decreto n. 392, de 8 de outubro
de 1896, o Tribunrul de Contas, procedendo ao registro sob protes-to,
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dará dest e conhecimento ás mesas elas duas casas do Congresso,
-dentro de 48 horas, si estiver o Congresso funccionan do, e no·s primeiros 15 dias de sua reunião, si o 1·c,g'ist1·o sob protesto verificarse no in tervallo das sessões.
Art.
Nenhuma despeza poderá ser ordenada com o cariJ,cter
de reserva, para o effeito do art. 2°, § 9°, do decreto n. 392, de 8
de outubro ele 1896, sem que seja imputavel a verba orçamentaria
que expr-e s·samente autorize a 1·eserva.
Sala das Commissões, 22 de agosto ele 1911.-Ribeü·o Jun-q~teira, presidente. - A.ntonio Carlos, relator. -BoaTes elos Santo's·
Sergio Saboia .- Raul F'enwndes.- A.lcinclo Guanaba1·a.- Lym
<f!ast1·o.- Home1·o Baptis-ta.
PTojecto n. 43 -

1909

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1." Para os effeitos da .segunda parte elo n. 1 do art. 34

·da Constituição da Republica, o Tribunal ele Contas enviará até

15 de maio de cada anno, á. :Mesa da Camara elos Deputados, uma
·exposição das operações ele receita e clespezg, elo ultimo exercício,
·definitivamente liquíàado e encerrado.
~ 1." Esta exposição será remettida em orig-inal, independente
do relatorio que o mesmo Tribunal é obrigado a apresentar ann ualmcnte, acompanhada dos seguintes mappas demonstrativos:
a) da receita arrecadada e em divida, comparada com a receita orçada, segundo os artigos da respect•iva lei do orçamento;
b) dos direitos, impostos e quaesquer contribuições, cuja cobrança não tenha sido autorizada pelo Congresso ; hem assim
d aquelles que tenham sido cobrados com taxas inferiores ás determinadas em lei, com indicação, em um e em outro caso, do
nome dos agentes responsaveis;
c ) da despeza para e em divida, classificada por mini·s terios,
-comparada com a despeza fixada na lei orçamentaria;
d) das operações de movimento de fundos na receita e na
despeza, d•i .scriminadamente;
e) das despezas mandadas -effectuar com a nota de "reservado";
f) das transacr;ões do 'l' hesouro com quaesqucr bancos nacio ..
·_:n:aes e estrangeiros;

g) · da comparação entre a r eceita . e a despeza totaes do exercido com demonstração do .s a!do oú cleficit;
h) dos creditas extra·orçamentarios abertos no decurso do:
exercício e dos que, abertos ·em exercícios anteriores, nelle vigoraracm;
i) do estado da dividi'\ publica interna e externa até o ultimo
dia do exercício.
§ 2. 0 Na m enci onada exposição, o Tribunal de Contas informará ao Congresso:
1", si, na arreca daçào da r eceita, na distribuição dos fundo s a
no pagamento nas clespezas, procederam os ministerios com inteira observaneia elas autorizações legislativas e de accôrclo com
os preceitos da contabilidade publica;
2", quaes os actos do Governo a que tiver negado registro ·e os
fundamentos da recusa, especificando os que 'foram registrados
sob protesto;
3°, si occorreu qualquer elos casos previstos no art . 49 do·
decreto >legislativo n . 30, de 8 de janeiro de 1892.
Art. 2." Recebida a exposição, a Mesa da Camara a enviará
immediatamente á Commissão de Tomada ele Contas, para que
institua quanto antes .o exame da.s contas ~o exercício e de seu
parecer fundamentado, que deverá concluir por um projecto de lei .
approvan do-as ou não ..
§ 1. 0 Não sendo approvadas as contas pelo Congresso, terá ·
logar o processo de r esponsabilidade de que trata o decreto n. 27,
de 7 de janeiro ·de 1892.
§ 2. 0 Além ela exposição e documentos que lhe forem annexos,
a Commissão de Tomada de Contas requü;itará do Tribunal de
Contas, dó Thesouro Federal, de quaesquer repartições ou autoridades as informações e documentos que julgar necessarios á liquidação das oper ações financeiras elo exercício e ·exame elos ãctos
do Poder Executivo, n 0 tocante á gestão elos dinheiros, valores e
bens, pertencentes á União.
Art. 3. 0 A infracção elo disposto no art . 1. 0 é considerada de licto, sujeito ás penas do art . 207, ns. 4 e 5, ou do art. 210 do
Codigo Penal.
Art . 4. 0 Revogam-.se as dispo.s ições em contrario .
Sala elas sessões da Commissão de TOI\1ada de Contas, 15 de
julho de 1909. -J oaqnim Crnz, presidente.- Linclolpho Carnara.,

secretarlo. -

A. Monteiro de Souza.-Aristides Spinola.-Sebastião
Mascarennas . -José Lobo.-Annibal ·de Carvalho.

N . 136 A - 1911
Redacção para 3• d1scussão do p·rojecto n. 136, deste anno, que
régula a tom_ada de contas ao Governo pelo Congress-o Nacional

(Vide projecto n. 43,. de 1909)
O Congresso Nacional resolve:
Art. 1. o Para o fim do disposto , na segunda parte do n. 1 do
art. 34 da Constituição, o Presidente da Republica enviará, . annualmente,- até o dia 15 de maio, as contas da gestão financeira durante
o penultimo exercício encerrado .
§ 1. Estas contas serão formuladas pelo IMinisterio da Fazenda
em face dos elementos que lhe propora.ionarem as contas que forem
-organizadas nos demais ministerio's e as que sobre a arrecadação
da receita publica, sua distribuição e applioação forem fornecidas
pelas estações exactoras e pagadoras.
§ 2. 0 As tabelas que constituem o quadro geral das contas
annuaJes constarão de tantos rurti-gos ou rubricas quantas. haVIiam
no orçamento de que .se prestam ·contas, de conformidade com os
modelos que o Ministro da Fazenda fizer organizar,- nos quaes seja
observado o preceito do art. 41 da lei n. 38, de 3 de outubro
0

«e

1834.

§ 3." As contas comprehenderão, no seu desenvolvimento, as
:s eguintes tabell3.s :
I. Quanto á receita:
a) imposto-a votados, renda patrin~onial e industrial estimada
-e consignada á.s despezas da -Republica ;
b) arreéadação realizada nessas fontes de receita;
c) receita a arrecadar.
II. Quanto á despeza:
a) direitos creditorios recon.hecidos contra o Thesol).ro, tendo
~orno fundamento serviços prestados d_ur;ante o. anno;
b) pagamentos realizados ;
c) despezas por 'pagar.
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lii. Em relação ás operações da thesouraria:

a) os movimentos de fundos entre as- estações fiscaes e o The---

souro e de uns e outros entre ·s i e com os correspondentes no estrangeiro;
b) emissão e resgate de letras do Thesouro;
o) saldos das operações de credito;
cl) saldos oü odeficiencias da arrecadação, situação elo activo e
passivo da ad<ininistração das finanças e elo estado da divida fluctuante no fim elo anuo financeiro.
§ 4.• A conta deve indicar, em tabe'lla resumida, com clareza
e discriminação minuciosa:
a) a situação do exercício encerrado;
b) a situação prov·i soria do exercício corrente;
c) o confronto ela receita arrecadada com a despeza effectuada.
§ 5.0 As contas serão, antes de presentes ao Congresso para
julgamento, sujeitas ao exame do Tribunal de Oontas, que emittirá
parecer sobre a regularidade e exactidão das mesmas, assignalando
si, na execução do orçam,O)nto, agiu ·o Poder Executivo com inteira
observancia das autorisações legislativas e conforme os preceitos
da contabilidade publica.
§ 6.0 O Tribunal de Contas, no caso 1 de inobservancia, porparte do Presidente da Republica, do disposto no art. !D, habilitará
o Congresso, dentro de 30 dias, a contar qe 15 ·de maio, com os
elementos de que dispuzer para o fim da tomada de contas, observadas quanto possível as exigencias constantes dos paragraphossegundo e terceiro.
Art. 2.• Recebida a exposição, a Mesa da Camara enviará
immediatamente á Commissão de Tomada de Contas, par.a que
institua quanto antes o ex&me das contas do exercício e de seu
parGcer fundamentado, que deverá concluir por um projecto delei approv.ando-as ou não.
§ 1.• Não sendo approvadas as contas pelo Congresso, terá
Jogar o processo de responsabilidade de que trata o decreto n. 27,.
de 7 de janeiro de 1892 .
§ 2.• Além da exposição e documentos que lhe forem annexos-,
a Commissão de Tomada de Contas requisitará 'd·o Tribunal de
Contas, do Thesouro Nacional, de quaesque;r repartições ou autori-dades, as informações e documentos que julgar necessarlos á liquidação das ·operações financeiras do exercicip e exame dos actos dO>
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Poder Executivo, no tocante á gestãó dos dinheiros, valores e bens,.
pertencentes ã União.
Art. 3." A infracção do disposto no art. 1" é considerada de~
licto sujeito ás penas do art. 207, ns. 4 e 5, ou do art. 210 do·
Codigo Penal.
Art. 4. 0 Quando o Presidente da Republica usar da attribu,i.ção que lhe confere o art. 2°, § 8°, do decreto n. 39,2, de 8 de·
outubro de 1896, o Tribunal de Contas, procedendo ao 1·egistm sob
lJTotesto, dará deste conhecimento ás Mesas das duas ca;sas do Con-gresso, dentro de 48 hora;s, si estiver o Congresso funccionando, e
nos pri'll1eiros 15 dias de sua reunião, si o TegistTo sob p1·otesto se
verificar no intervallo das sessões.
Art. 5. 0 Nenhuma despeza poderá ser ordenada com o caracter de 1·eseTva, para o effeito do art. 2°, § 9°, do decreto n. 392,
de 8 de o-utubro de 1896, sem que seja imputavel á verba orÇàmentaria que expressamente autorize a Tese1'VCL
Art. 6. 0 No caso previsto no § 1 o do art. 2° do projecto e em
fac,e dos §§ 1" e 2" do art. 52 da Constituição da Republica, o Con·
gresso resolverá sobre a responsalJilid.ade do Ministro por c1·ime
connexo com o do Presidente da Republica.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das Commissões, 26 de setembro de 1911 .-RibeiTo Junqueim, presidente . -Aiitonio CMlos, r elator .-Som·es dos Sa.ntos.Raul Ferna.nà es--A.Icindo Gtwnabam.-Sergio .':!aboi.a.

-
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PARECER
N. 136 C- 1911
REGULA A TOMADA DE CONT A.S AO GOVERNO PELO CONGRESSO
NACIONAL; COM PARECERES DAS COMMISSõl<JS DJI: FINANÇAS E DE TOMADA DE CONTAS SOBRJD
AS EMENDAS EM 3" DISCUSSÃO

lDm endas apresenta das ao p ro ject o n. 13G 13, de 1911, r egulando a
tomada de contas a o Poder Executivo pelo Congresso NaCional
N . 1 -· Considerando que o Congresso Naciona'l n~Lo póde elelegar pod er es. que lh o for am conferidos nem autor izar o exercicio delles;
Cons·i derand o qu e os poderes publicas nií.o podem ultrapassa•
os limi tes fix a,rlo.s ás suas ~tttribu i ções sem incorrer em incompentencia ou inquinar ele nuJlidacle o acto praticado;
Co nsid erando que a cl elegaç2o elo Pod er Legislativo, bem como a de tod a outra prero ga.tiva que a Cons tituição conferiu ás
Commissões, é .iuridica1nente impossível (l~sm e in , D-ro'it C'onsti lu tionnel, pagina 515) ;
Considerando que o Ex ecutivo nào pócle exercer uma funcção
elo Legislativo nem este uma elo Executivo e nenhum elos dous
um acto judicial (Th -. Cooley, Constitutiona l limitations, pagina 164);
Considerando que si o Poder Legislativo tenta transpôr o circulo que lhe foi traçado, si firmar r egras sobre assumpto div erso, ou em condições outras que nil.o as esta belecidas pela Constit uiçfto, estas r egras não sã.o !eis, são nullas 8 inefficazes e n enh um
resp-eito e obe.cli-encia merecem -dos cidadãos (B-ryce, Volume I.
pagina 243) ;
M. - 6
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Considerando que o:"-congresso não desfructa as suas attribuições por direito proprio, muito ao contrario consUtuem ·ellaê
uma funcção que a Constituição lhe confiou, não para que clella.
clispu;;esse a seu talante; mas para que elle mesmo a exercesse
segundo as regras constitucionaes (Esmein, obra citada, pagina 515);
Considerando que "as obrigações legislativas incorrem na taxa palpavel de ill egitimidade" (Ruy Barbosa, O Direi to ; volume
88, pagina 88);
Considerando que as " funcções conferidas a um departamento do Governo não podem ser exercidas pe'os outros, ainda qtw
se invoque a natureza do Estado, a razão elo Estado, a opinião
publica ou a propria necessidade" (H. von Holst, 'f' h e Constitui'ional Law ot i\_rneriw, pagina 53. J. Barbalho, pagina fiO) ;
Ac:crescente-se onde convier o seguinte:
Art.
O Tribunal de Contas negará registro a todas as
tlespezas oriundas ·lle delegações de poderes do Congresso Nacional que fm·em exercidas pelo Poder Executivo, com infracção elo
art. 34 e §§ da Constituição da Republica.
Art.
Negado o registro, ficará suspenso o acto do Poder
Executivo até que o Congresso Nacional resolva sobre a sua ex-e·
cução.
Sala elas sessões, 2 ele Outubro de 1911. -

Celso BClJ/11W.

Esta emenda, que é motivada por um nobre e alto proposito
- o de instituir um correctivo aos actos do Poder Legislativo dele~anclo ao Executivo funcções constitucionaes que lhe são privativas - não póde, entretanto, ser approvada.
Ampliando demasiadamente a orbita fiscalizadora elo Tribunal de Contas, que não deve ir alérp dos actos do Poder Executivo, a emenda institue o Tribunal em orgão fiscalizador tambem
de actos do Poder Legislativo.
De facto, si a elle é attrihuida a recusa d e registro a despezas oriundas de delegações do Congresso, faculta-se-lhe, ipso facto.
pronunciar a validade ou nullidade de taes delegações, erigindose-o, nessa parte, em orgão fisca'izaclor elo Po.der Legislativo.
Existindo co.mo delegação do P9;rlamento junto elo Poder Exe·
eutivo para - por um veto opportuno obstar a perpetração ele
actos por esse praticados que cliscre13em ela linha rigorosa das leis
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de finanças - elle, o Tribuna], assumiria, em o novo aspecto, a
funcção de fiscal daquella .[le quem é delegado.
Parece que s e incorrerá em inconstitucionalidade maior do
que a qu ella que se corrigir, pois, na n ;a lirl a de, a approvaç;iio da
emenda importaria em cre,1x, ac im a do Poder Executivo e elo
Congresso, um fisca1! supremo que áque'les contivesse dentro elas
fronteiras que a Constituição lhes a ssign a la.
O correctivo para as del egações inconsULucionaes do Poder
Legisla ti vo wssim como para os actos clü Executivo exorbitantes
das delegações legitimas C!Ue receber, está nas decisões do P od r,r
.Tudiciario. Além desse ni'to é poss ível - dentro da Constituiçã.ocr ear ou instituir outros.
Assim, a Commissão opina p ela rej e;ição da em enda.
N. 2 - Ao art. 2'', § 1", do projeoto:
Substitua-se pelo seguinte:
Não sendo a pprova.clas as conta s pelo Congresso, por hav er em
sido excedidas as autol'i zações para a exacção da receita ou par:.t
P. realização da d espeza, além elo procesno de respons abilida de d8
que trata o decr eto n. 27, el e 7 d 9 .Ta:neiro do 1892, os orclen ador es principaes serão dec'araclo·s obrigados á r estit uü;ão das quantias despendidas, para o que fixará o Congr esso as cifras dos excessos :revelad-os.
Sala das sessões, 2 d e Outubro de 1911. - Jo 8ino rlP A:l'((.1o.io .
E ' inacceitavel a emenda, que se r econhece, entre,tan lo, dietada por patriotico intuito - o de conter, mais seguram ente, dentro
das le.is, pela instituição de uma penalidade a mais, os ord enadores de despezas.
Parece que a esse r esp eito r azão não ha para se ir além da~
que estão instituíd as no d ecr eto n . 27, de 7 de Jan eiro d e 1892.
Da justa aplicat)ão ele taes penas, não da aggravação clellas
pela creação de outra, e que t erã.o de provir os efficazes effeitos
visados na emenda; e si existe a d escren ça qmwto á apuração da
responsabilidade e applicação .d as penas qu e lhe são r elativas, motivo não ha para qu e mais se creia no exito e na effectividade
dessa r estltuição das quantias iP egwlmente gastas.
A Commissão entend e, pois, que sobre tal assumpto n ã o convem innovar, opinando, assim, pela r ej eição ela emenda.
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N. 3 - Sub-emenda á emenda additiva n.
da Commissão
de F inan ças:
A<:crosceu te-se :
~ 1." Só no orça mento do Exterior e do Interior podem ser
consig nadas as verbas para despezas reservadas.
§ 2." A verba reservada do Ministerio do Interior não exclue
a fiscalização, sob reserva, do Tribunal de Contas, para o effeito
de ver.ificar a comprovação das despeza;s.
~ 3." As despezas reservadas serão processadas pelos proprios
directores e registradas em livro especial, confiado á responsabilidade do secretari'o do Tribunal.
Sala elas sessões, 2 ele Outubro de 1911.-Josino de A1·aufo.
Parece melhor manter tal como está a disposição do projecto.
Assim como neste momento inelicam-s.e para a reserva ver·
bas dos Ministerios do Interior e Exterior, bem pócle o futuro
revelar que eJilas mais necessarias se fazem nos ministerios militares ou em outros.
E, para consultar ás irnpos1çoes do determinado momento,
melhor fica a disposição do projecto que de.ixa ao criterio do legislador, ao elaborar a lei orçamen•t aria, determinar o ministerio
ou m inisterios a que deva referir a verba reservada.
A emenda, portanto, não merece approvação, já qua~to á clis··
posição pr,i ncipal, já quanto aos dous paragraphos, o primeiro dos
quaes é •dependente da disposição principal, estabelecendo o segundo processo especial para as ordep.s de dospezas reserva das .
rlesconhecenclo a Commissão motivos valiosos que justifiquem a
cxcepção .
N. 4 - Accrescente-.se onde convier:
Art.
A clistribuiçãó de creclitos ás repartições administrativas, para occorrerem, na fôrma elo art. 32 d.a lei de 30 de Dezem·
bro ele 1902, ás clespezas ck materiaes cuja centralização no Thezouro ou na;s delegacias possa retardar a marcha elos respectivos
serviços; •SÓ pócle ser ordenada depois de ouvido o Tribunal de
Contas e ele se pronunciar este favoravelmente á conveniencia d<"
sr:rem feitas as referidas despezas pel.as re-spectivas contadorias.
Sala cl<l!s ·sessões, 2 ele Outubro de 1911. - J.osino rle Arav,jo.
Não convem a approvação da ,·emenda.
A demora que a providencia elo art. 32 da lei
957 procurou

n.
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corrigir reappareceria coro a Intervenção do Tribunal, cuja aucli. enci a se dá s empre quando é feita a distribuição de creditas.
A lém disso, a em enda attribue ao Tribunal conhecer da conveui en cia de ser fe ita a clespeza. por esta ou aquella contadoria,
o qu e, por ser d e ordem m erament e a dministrativa, ultrapassa
a cornp etencia que é prop r ia do Tribunal.
Accr escent e-s e ond e convier :
Todos os a et os el a a d ministr ação (avisos, circulares,
orden s ou portarias ) que est abeleçam r egras ou instrucções sobre
t. a rr ecadação da rec eita d ev em pa ssar pelo exa me prévio elo Tribunal de Contas.
Sala das sessões, 2 de Ou t ub r o de 1911. - Josino ae .A.raujo.
N. 5 -

Art .

A l ei org an ica do T ribu nal ue Contas-lei n. 392, de 8 d e
OulLtllro el e 1896 - ,es ta bcl et!e, em tJe u a rt. 2", llU e estão sujeitos
an exa me prévio tlesse in stituto os decr etos e instrncções do Govr;rnn q ue te nh am po r fi m r egul a r a ar r ecadação elos impostos ou
rle l ;cu:ar; 'il leliciona cla s nas leis d e m eio;;.
Parece que a fun cçào fiscalizadora elo 'l'ribunwl, quanto á receita, está cl ovid a m entf! assegura da por essa disposição.
Os demais actos a que a emenda allucl e - avisos, circulares,
ordens ou portar ia s - sà o desd obram en t os de decretos ou ele instru cções visand o m elhor gar an t ir a execuçào do s mesmos decretos e ins tru eções, a cu jas disp osições têm ele se affeiçoa.r.
S i o T rib un al já exam in o u os decretos ou a s instrucções, clispen s:'Lv el é insti t u ir outr o exam e so br e a eto s qu e de novo não po ·
d:::m rl h p ôr e qu e t êm po r fim f 8>cilitar, me di ante esclarecimentos, a ex ecuçã o dos mesmos decretos e instrucções.
Po r esses m ot ivos, a Connnissã o entende que a emend.a não
deve ser a pprovada.

N. r.
Ar t.

--

Ac crcs cen te-se ond e convier:
Na eapital elos E stados c no T erritorio elo Acre terá
o T r i bn na~ de' ContMs clelegações compos tas ele um a tres membros,. seg und o a i mpo r Umcia c o mo vim en to elas r epar tiçõ es fiscaArt.

As n om ("il(:Ões do s delegados do 'l'r ibu n a l de Contas

:, (i p od.erão recah ir em pest:oa'; qne ha jam desempen h a do com re·

co nh ecid a com p eteucia ca.r:;os ou commisrJ ões fisc.aes de . el evada

ss
hierarchia ou dado prova de seguros reconhecimen tos de direito fi.
uanceiro em trabailhos ou livros q'u e hajam publicado.
Art.
.A·s delegações, quando
collectivas, deliberarão em
junta.; os membros que a constituirem serão nomeados pelo Presidente da Repub'-ica, sob proposta do Tribunal de Contas.
Art.
Os delegados do Tribunal de Conta:s serão vitalicios,
depois de annos do exercido do ca rgo, e só serão amoviv eis em
virtude de deliberação toma da pelo 'fri bun a~ em sessão .
Art.
Aos delegadcs do Tribuna l de Conü1s compete, além
elo exame e reg istro das ordens de pagamento expedidos p elos delc;gados fisca es nos Estado-s , proferir julgwmento provisorio sobre a legalid a de elas concessões de montepio, meio soldo, aposen tadorias, jubilações e reformas.
Art.
O ju 1 gamento proferido pela delegação do Tribunal
de Contas produzirú effeito, desde que contra o mesm o não seja
offerecida quarlquer opposição pelo p r ocurador fiscal, cuja. audiencia é obrigatoria, antes de proferida a decisão.
Art.
A Opposição por parte do ·procurador fiscal pôde fun dar-se na fa.Ha d e conformida-de da concessão com as .leis que a
r egulam ou em erro na fixação do quantitativo da pensão ou do
ve ncimento d e inactividade.
Art.
Os processos, depois de provisoriamente julga dos pelos del egados do Tribunal , serão remetj:idos a este, que mo>lliflcará ou cassará os j ulgados proferidos, nos t ermos elo art. 32 deste
co digo, devolvendo, em s eguida, os processos ás delegacias para
eumprimento da decisão proferida.
Sala ·das sessões, 2 d e Outubro de 1911. - Josino ele A.mttjo .
1

Accrescente"se ainda:
Art.
Os vencimentos dos delegados do Tribunal de Contas serão iguaes aos dos delegados fisca es.
Era tlt S1.tJ.J1·a. - J osino ele A ntu.i o·.
Esta emenda consigna med idas que se justificam com valiosas razões. P EGa sua importancia, po-rém, e mais porque é pr eciso, na organizaçf,o dss delegações, diseut.ir e fixar detal h es não
cogitados na mesma emenda, melhor ·é que ella passe a constituir
projecto especial, sendo destacada, a fim de que siga os tramites
tr.g-ímentafs .
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N. 7 - A.J art. 1" :
Em vez de "As contas da gestão financeira durante o penultimo exercício encerrado ", diga-s e : "As contas definitivas da gestão financeira durante o p enultimo exercício". ·
A Commissão insiste em considerar que a disposição do prokcto fixando o penultimo exercício encerrado é mais acertada.
Si o exe n:icio adoptado fosse o que a emenda suggere, o exame
e julgl!}mento elo Congresso não se op erariam sobr,e contas finaes A
definitivas.
As razões ela preferencia foram apresentadas, em discurso na
sessão de 4 de Outubro, pelo ,r elator, e, á vista dessas razões, a
Commissão opina pela rejeição da emenda.

N. 8 -

Ao art. 1", § 1o :

Em vez ele "JiJstas contas serão formuladas pelo Ministro da
F'azencla etc." diga-se: "Blstas contas s erão formuladas ,e liquidaelas pelo Tribunal de Contas em face dos documentos que lhe proporcionarem a s contas que forem organizadas por todos os ministerios.
Não ha motivos para preferir a disposição dessa emenda á
que os projectos consigna . Ha razões valiosas aconselhando confiar ao Ministro da Fazenda a organização das contas e o relator
as apresentou no referido discurso ele 4 de Outubro . Por ta~s razões, a Commissão opina pela r ejeição ela emenda.
N . !) - Ao art. 1", ~, 3" lettra n - accrescentem-se, depois da
palavra "votadas" as seguint es : "taxas e contribuições arrecadaelas".

A Comm issão opina pela a,pprovaçfw da emenda, que tonta.
mais ampla a disposição elo projecto, com o qu e lucrará o propos i.t.o ela cxactidão elas contas.
N . 10--Ao art. 1", ~ 3", n. III, lettra a, accrescentem-se elepois da pa,lavra "Thesouro" as seguintes: " entre este e os estab elecimentos bancaJ"ios nacionaes ou estrangeiros".
Convem igualm ente a approvação dessa emenda, que visa
St~ja proporcionado .ao Congresso outro e irnp01'~ ante elemento par n conhecer d<e ~s ulão rinauedra.
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N. 11 - Ao art. 1 o, § 4", lettra b, em vez de "corr-ente" diga·
se "ultimo".
Lettra c) - Supprima-se.
A alteração proposta na emenda é inconveniente. O projecto
h;stitue para julgamento das contas o penultimo exerci cio. Em as
lHtras a e b elo ~ 4" exige a exhibição de dados relativos ao ultimo encerrado e áquelle que se lhe segue. E' o que convem .
A suppressão lembrada na seguncl2" parte não se apoia em
motivo acceitavel. Opina, pois, a Commissão pe 1 a rejeição da
emenda.

N. 12 - Ao art. 1", § § 5° e 6°, redija--se elo segui111te modo:
Para a execução elo estabelecido no art. 1°, o Tribunal de
Cont as apresentará, até o dia 15 de Abrl!l, ao Presidente da Republica, o balanço ·definitivo do exercício liquidado, emittido pare·
cer sobre a regularidade e exactidão das contas elo mesmo exer
cicio, assignalanclo si, na execução ·do.s orçamentos, agiu o Poder
I<Jxecutivo com inteira observancia das autorizações legislativas e
conforme os precei•to-s ela contabilidade publica.
No cacso de inobservacnciac, por pa·rte do Presidente da Republica, do disposto no art. 1", o Tribunal de Contas habilitará di
r~ectamente o Congresso, dentro de 30 cliacs, com o ba'-anço definitivo, para o fim de tom adac ele contas.
A Commissão entende que a emenda não merece approva.çtw.
As disposições elo projecto, ta.es como estão r ed·igidas, elevem ser
.m antid<w. Da n1odi fiea<;fw suggericla n enlnmm conveniencia ad·
virá.
1

N . 13- Ao ai't. 2", § 10, supprima-se.
A Co;·nmissão, não descobrindo inconveniencb em qu s se,h;
l'lantida. a disposição elo projecto, é c'je parecer que seja rejeitada
a emenda.
N. 14 - Aos a.rts. 3" e 6", supprimacm-se.
Sala elas sessõe-s. 3 el e Outubro ele 1911. - JO(io Simp/i.cio.
A Commissã.o está de accônlo com as suppressões JembrP.da3.
opinando, pois, peGa apprnvação da emenda.
N . J.5 - · Accr escent e-se onde convier:
1\.rt..
A:; desp ezas p or adeantamento 011 por delega.ção só
pod erão s8r ordenadas em pres tações proporcionaes aos r especti-
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vos serviços e nunca superiores a tres duodeciinos dos creditos
vota;dos.
Não se poderá fazer a segunda pr estação de adearutamen to
sem que esteja devidamente comprovada a primeira, e assim p or
cleant e.
Sala elas. sessões, 2 ele Outubro ele 1911. - Josino de Araujo.
E' medida que deve s er consignada no Codigo .cJe Contabili
clacle P_ublica, não co·nvinclo, pois, ser approvacl.a como emenda ao
projecto. Por isso, a com missão aconselha sua r ejeição.

N . 16 - Accrescente-se :
Art.
Fica creado o •Joga r ele delegado do Tribunal ele Con·
tas, nos Estados, par a ordenar o registro das despezas feitas por
con ta dos credHos cl;istribuidos ás r esp ectivas delegacias fiscaes,
m edia nte exame dos documentos que as comprovarem . e verificaçi'io da legalidade elas mesmas, submettendo, no caso d e duvida, a
ordem elo pagamento á d ecisão do Tribunal e sendo ouvido o procurador fiscal sempre que fôr obrigatori a a aucliencia do representante do mini.ste~;io publico, e bem assim , para o julgam ento
definitivo cl:as tomadas de contas elos responsaveis, r ecorrendo cxoff'ic'io para o Tribunal sempre que houver alcance superior a 213
ela fiança e s endo em qualquer caso faculta do recurso ao interessado.
Paragrapho uni co. O delegado do Tribunal de Contas, jui ~;
de inS'tan oia inferior, serú de nomeação elo Presidente da Repu·
bliea, med iante proposta do presidente elo 'rribunal ao C.VIinistro
ela Fazenda, e perceberá o vendmento annual de 9:600$ nos Estados do Amazonas, Pará, Pernambuco, Bahi a, Minas Geraes, São
Paur!o e Rio Grande elo Sul e ele 7:200$ nos demais .
Art.
O proeura,clor fiscal é competente para representar a
Fazenda Nacional em juizo, promovendo a cobrança ela cliv.ida
activa. e a execução das decisõ es d·o Tribunal de Contas sobre alr.ance dos exaetores da Fazenda.
Sala das sessões, 2 de Outubro fl e lBll. - HO?!LC'I'O Baptista.
Instituindo as d e J.egaç~ õ es do Triblmal n os Estados, consi gna
a emcnd:1 providenda acertada. - mas assim como já se observou q1.m nto á emenô.B, n 6, convem clestacal·a. para con:;tituir
projecto separado. .E ' ess·e o parece r da Commissão .
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N. 17- Ao §· 2" do art. 1°, in fine:
On-de se diz " nos quaes seja observado". diga-se: "nos quaes
será observado."
Sala das sessões, 2 de Outubro de 1911.-Linclolpho Gamar-a·
Corrige, acertadamente, um equivoco de reclacção. A Commissão entende que eleve ser approvacla.
N .· 18 -

Ao :art. 1", § 3°, n. I, accrescente-se:
direitos, impostos e quaesquer contribuições cuja cobrança não tenha sido autorizada p elo Congresso, e bem assim aquelles que t enham sido cobrados com taxas inferiores ás determinações em lei, com indicação, em um e outro caso, elo nome elos
agentes responsaveis.
Sala das sessões, 2 ele Outubro de 1911.-Linclolpho GametTa·
Tambem merece approvação, visto completar os esclarecimentos qu e o Governo, a proposito das contas, deverá prestar ao Congresso.
a)

N. 19 - Ao art. 1", .§ 3", n.. II, accrescente-se:
cl) despezas mandadas effectuar com a nota ele reseTvaclo.
Sala das sessões, 2 de Outubro d~ 1911.- Linclolpho Ga11wra·
A Commissão considera inconveniente a approvação da emen··
da, aconse!lhando, pois, sua rejeição.
O art.
do projecto permitte a requisição .dos documentos
que o Congresso qu;izer conhecer em c~etalhe.
E' sufficientemente garantidora essa disposição, mesmo no
caso de despezas reservadas.
N. 20 - Ao art. 1", § 4", accrescente-se:
transacções do Thesouro com quaesquer bancos nacionaes
ou estrangeiros;
e) creditas extraordin arios abertos no de-curso do exercício e
dos que, abertos em exercícios anteriores, nelle vigorarem.
Sala das sessões, 2 de Outubro d!l 1911.-Linclolp ho GamMa·
él)

A pr.imeira parte. lettra rl. está prejudica-da. Já se aconselhou
·a approvação de emen da concebida nos mesmos t ermos .
A se-gunda par te, lettra e. visa tornar mais elaras as exigencias que a di sposição elo projecto corrigiu . A Commissão é, pois,
ll E. pd.r-ec er que seja. approvada. a ·em&nda.
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N. 21 - Ao § 3o do art. 1°, in fine, depois das palavras "con·
forme os preceitos da contabiUd&de publica", accrescente-se "e st
occorreu qualquer dos casos previstos no art. 49 do decreto legislativo n. 30, de 8 de Janeiro de 1892".
Sala das sessões, 2 de Outubro de 1911.-Lindolpho CamaTa
Não ha conveniencia em approvar a emenda. O proprio Congresso verificará, ao julgar as contas, si occorreu algum dos casos previstos no deereto de 8 de Janeiro el e 1892. A Commissão
op ina, pclis, pela rej eição.
N. 22 - Ao § 5." elo art. 1", accrescente-se:
e informará, não obstante o disposto no :art. 4", quaes os actos
do Governo a que tiver negado registro e os fundamentos da recusa, especificando os que forem registrados sob pTotesto.
Sala da.s sessões, 2 d e Outubro de 1911 .-Lindolpho Cantam·
JTI' uma redund anc ia, p.ois, si o Congresso já tiver reeebiclo,
para cada caso d8 r c cu~a , a cornmunicação devida, dentro ele 48
horcoS pam qu e !'SSa nova commuuicaçii.o em eonjuncto? A Comm issào opina pela r eje ição da emenda.
N. 23 Ao [Ut. 5":
Supprimam-se todas as palavras desd e a preposição pant até
o vocabulo final TesPrva.
Sala. das sessões. 2 de Outubro ele 1911.- Linclolp ho Cantara.
A Commissão opina pela rejeição da emenda. O systema instituído no projecto é, no momento, o acceita.vel.
N. 2J -- Ao art. 4", em vez d e-dará deste conhecimento ás
m esas das du a s Casas do Congresso diga-se: "dará deste conhecimento á Mesa da Camara dos Deputados, etc."
Sala das sessões, 2 de Outubro de 1911.-Linclolpho Cantara .
A Commissão opina p ela rejeição d a emenda. Só ha. vantagens
em que a. communicação si faça. ás duas Casas do Congresso e
ass im o estabelecem as leis que, nos povos cultos, instituem o
tribunal.

*

i\. 25 -- Ao
6" dCJ Dtt. 1", in fi,nc, di ga-se:
Constantef; dos paragraphos segundo, t erceiro e quarto .
Sala das sessões. 2 de Outubro de 1911.-Linclolpho CamaTa.
A Comm iGt:ão t; dt: parecer que soja approval'la a. emenda.

94N. 26 - Supprima-se o art. 3".
Sala da.s sessões, 4 de Outubro de 1911. - Antonio Carlos.
liJstá prejudi cada. A Commissüo já opinou pela appi·ovação
de (JU t.ra concebida nos mesmos termos,
N. 27 Supprima-s e o art. 6°,
Sala das sessões, 4 de Outubro de 1911.-Vi-ctnna elo CcLste.llo.
Tambem prejudicada. Já se opinou p ela approvação ele outra
mandando supprimir o referido artigo,

N . 2S -

Supprima-se o § G" do art. 9".

Sal a elas sessõ es. 4 ele Outubro ele 1911.-V -ianna elo Cast ello .
Seria inconv eniente a suppressão elo dispositivo. JI;lle consigna pretexto seguro para que o Congresso, em face da desidia do
Presidente, l.Jl'!Jlluncie a reprovaçã o da.s contas, e, pois, a responsabilidade clesle. Só por este motivo, al ém el e outros, é acertado
man ter o dispoHitivo , A Com missão opina, pois, pela r ejeição da
emenda.
I

N. 29---ArL Oi1 contractos celebrados ·p elo Governo serão publica,dos no D ia1'·io Offi c1.al dentro d,e 10 dias da .sua, assignatura e
no mesmo prazo r emettidos ao Tribunal d e .Contas ·para o seu julgamento, que será pr-ofe.rid·o denh·o de 15 dias; findo este prazo, sem
ter havido julgam ento, o contracto será tido como registrado para
todos os effeitos.
Si o Governo não fizer a r emessa do contracto ao 'l'ribunal nc
referido prazo o r epresentante elo mini sterio publico promoverá o
ju lgamento do •contracto, em petiçilo instnl'ida com o numero elo
DiaTio O!ficial em ·que elle estiver •p ubica·do.
O Presidente rla >Republica pocl erft usar da attribuiçã,o que lhe
confeTe o art. 2", ~ 3", alinea 2", do decreto n. 392, de 8 de outubro ele 1896, quanilo o Tri.b unal r ecqsar registro ao contrado, observa dos parra a communicaçào ao Congresso os prazos já estabelecidos
Pm emenda additi va ant eriorment e .apresentada.
A emenda foi justirica,da perante a Camara. A Commissào,
consid enwdo prorr cleJntEls os motivos ·qu e a jüstificam, opina p ela
approvaçào .
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N. 30-Art. As funcçõ es de julgamento no Tribunal de Contas se.rão separadas das do preparo do processo, ficando estas a
cargo dos sub-dire,~tores, sob a immediata clirecção do presidente.
'I'ambem eleve ser approvacla, pois visa facilitar o processo e o
julgamento no Tribunal, além de outras razões que justificam a separaçào ele funcções instructivas e d eliberativas.
N. 31-Art. O substituto do representante do ministerio publico exercerá as suas tuncções cumll!lativamente com o mesmo em
todos os papeis que lhe forem clistribuclos pelo ·presidente.
Igualmente merece approvação. A providencia tem por fim as·
segurar maior presteza ao andamento ele papeis pela distribuição do
serviço entre os dous funccionarios.

N. 32-Art . Os directores do Tribunal de Contas, assim como
o repres entante do ministerío publico, terão os mesmos vencimen·
tos qu.e os des embargador es da Côrte de Appellação e o substituto
do representante do ministerio ·publico os. que a este presentemente
competem.
A Commissão opina para qu e a emenda seja destacada, constituindo projecto em separado .
N. 33-Art. 1E m o art. 3", accrescente·se-em seguida ás palavras ;' art. 1"" o seguinte: § 6°, continuando o mais como ·e stá no
arti&o.
Sala das sessões, 4 de ·outubro de 1911 . - Antonio Carlos.
A. Commissào jú aoceitou a emenda suppressiva do ar.tigo;
opina, pois, 'p ela r ejeição d essa, ·que é apenas modi.ficativa.-Rib eiro
Junq~~c:ira, presidente.-Antonio Carlos, relator.-SOaTes dos Santos.--Se·roio Saboya.--c-Pecko Pernambuco.-Raul Fenwncles .
(Pcwecer clct Comrnissão de tomada

ue

contas)

A fiscaHzaçào parlam entar, regulada na tomada de contas ·do
Governo pelo Congresso, é necessariamente, por sua natureza, incompleta e superficial. Trata-se, na verdade, de factos numerosos e
operações complicadas, exigindo um appare1ho technico de que o
Parlamento não dispõe, e uma vigilancia diaria que esse não pôdE
exerca na execuc;fto dos orçamentos. Dahi a necessidade do Tribunal d e Contas, que, a esse respeito, offerece garantias de primeira
ordem.
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Ainda assim, a acção d·o Tribunal de Contas, para ser completa,
precisava de assentar sobre uma contabilidade perfeita; " um systema de contabilidade cujas partes são bem coordenadas é não só
uma coneliçà o 1funelarne·ntal para a boa administração das finanças,
como tambem favorece o estabelecimento ·de uma fiscalização facil
e efficaz por ·parte de um tribunal ele contas". O Parlamento julga em synthese, e julga a moralidade e a opportunidade tlos actos
do Governo, cuja legalitlade o Tribunal de Contas examinou em todos os seus detalhes.
Aliás, si a fiscalização technica depende de um tribunal especial e de uma boa contabilidade; si a fiscalização moral pôde ser
exercida amplamente no Parlamento; si ambas se exercem simultaneamente, a todo o momento e a qualquer tempo, ainda existem
processos e meios comp.l ementares de fiscalização. Taes são a immediata <publicidade dos actos do Governo, a escrupulosa confecção
dos orç·a mentos, um ponderado exame na concessão üe o-editos,
etc. E' o que fazia sentir .F rancisco Belisario no seu relatorio da
Fazenda, em 1887 :
"O systema de exerci cios entre nós adaptado, com o semestre
8 ddicional

1

para liquidação das ope raçóes do anno financeiro e
mais outro para :a escriptur.ação dq Thesouro Nacional, não tem
permittido o cumprimento ri,goil'oso do preceito do art. 152 da
Constituição, que impõe ao Ministro da Fazenda o dever de apresentar á Camara dos .Srs. Ueputado,s, com a proposta do orçamento; "logo que esta estiver reunida, Jlm balanço geral da receita e
despeza do Thesouro Nacional do anuo antecedente" . Estüu co·nvencido de que a ex•h i·bição de tal bajanço não só contribuiria mui.to
para maior ace.r to nas previsões do orçamento .futuro, mas tornando immediata a publicidade, daria JlOVas garantias de fiscaHzaçã<
que conven1 por todos os modos assegurar.
Devo, não obstante, diz.er, com toda a franqueza, ·que o empenho de melhorar as condições de dElcretação da lei do orçamento e
ü sincero desejo de facilitar a fisoaFzação ·parlamentar não venceram ainda em meu espírito a hesit11ção que não posso deixar de
sentir ante as difficulelades da execução de um plano que modificará profundamente os nossos habito!) financeiros e trará a necessi
dade ele mudar, de um momento para outro, o systema de escrlpturação de todas as repartições de Fazenda."
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Os mesmos receios que ensomhravam então o esp'irito do grande financeiro d a Monarc·hia parecem persistir ainda no animo dos
administradores r epublicanos, 24 annos passados.
Ainda está em pro•j ecto, pendente de parecer, o Codigo de Contabilidade Publica, e a fiscalização a p-ostc·rio1·o, exe rd cla pelo
'l'ribunal de Contas, de-p ende, antes de -tudo, de um bom .regimen
de contabilidade.
Na tomada ele cont.as ao Governo, quanto á execuçüo dos orçamentos, não dev eria o l egislador preoccupar-se tanto com a abundancia e a div ersidad-e ele balancetes, quadros e tabellas -demon
strativas. Si nisso estivessem as garantias de uma boa fiscaliza
ção parlamentar, a remessa ele um balanço gera I preencheria tal
fim. Mais vale não -h aver tantos detalhes e estar em os documentos
devidamente formulados e a escri·pturação corresponder á r ealidade dos factos.
l!J isso não s_erá possível sem a reorganização da nossa contabil'idade publica e sem a reorganização -do propr.io Tribunal de
Contas, rque é qu em fornece aô Congress•o o estado mate-r ial das
contas do Governo.
Mas, ainda obtido um p e11feito estado material de contas, ·não
se deve esquecer ·q ue as contas que o Governo 'P resta da execução
dos orçamentos são, primeiro -que tudo, verdadeiras contas moraes.
Assim, não basta, •po.r exemp}o, o executor do orçamento proifar em r elação á receita :
a) que só ·pencebeu os impostos, taxas e ren-das autorizados no
orç-amento;
b) que os percebeu sem excepçao nem favor, de accôrdo com
as tarifas;
c ) que assegurou o recolhimento exacto no Thesouro Publico
das contribuições arrecadadas ;
d) que, quanto ás despezas, se manteve nos limites das dotações orçamentarias.
Esta fórmula, que pareceria completa, deixa, todavia, na sombra a par,te r elativa ·á op·portunidade das medidas tomadas dentro
das autorizações legislativas. Na boa administração das finanças
niio baJsta só a h-onesttdade ; é tamb em necessaria a habiHclade.
Os membros do Governo podem violar disposições jos orçamentos,
mas fazem-no so.b sua responsabi-lidade e o podem .ter feito a bem
do inte.resse publico.
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Ao ·Congresso cump re julgar si elles fizerar'n bem ou mal violando r egras q,ue deviam considerar imp erativas. E' a moralidade
das contas, so•bre a qual nao póde pronunciar-se o T-ribunal de
Con ta.,;, t.;UJa rici caJiza,çao se limila a legalidade dos act:os do GoV<Jrllo, .qt.. cr lld v IglHHl<.-~a v e rwan~:once t.;Om C}Lle acompanlla a elleeu çao uo.,; Ol' \;am entos, quer no exame e na liquidaçao das contas
linaes eu1 que e11 e, apezar de delegaçao do Parlamento, só é ouvid<
como orgão technico e consultivo. Não obstante, porém, as theori a s ue satrcçã o po litica e de sancção penal, a responsabilidade dos
homens uo Governo, em materia ele finanças, é e não póde deixar
de ser sintio ·puramente moral, sMvos os casos cl.e concussão e ele·
lapidaçã o.
Existem entre nós, como nos demais paizes, as leis de res·
ponsabilidade; mas a sancção -p olitica, tanto como a penal, são ele
facto inefLicazes. " A arma é po,r demais •f ormidavel e de manejo
bastante complicado para servir com utilidade "
E' opinião vencedora entre Oli publicistas que, ainda que con
tra os responsaveis houvesse o direito das restituições pecuniarias, de que cogitou a emenda n. 2, rnelho.r seria não ex·e r·
I
cei-o. Ao demais, a insolvabiliclade dos responsaveis tornaria, de
certo, illusorio o recurso, não se fallando nos riscos de acclirnar-se
num paiz a praga das vinganças políticas, sob a capa de defesa
dos interesses políticos . .
Além do que, é um ponto controvertido esse ele saber-se si a
responsabilidade civil d-os membros é(o Governo póde resultar dr
sua qualidade de manclatarios. E' frequente em direito publico ''
abuso ela icléa de mandato e "as relações entre o Estado e o Ministro não se pódem levantar sobre o modelo ele um contracto ele di,
rei to privado".
Parodiando um dito celebre, bem se pocl·eria diz er que um mi·
!hão ele processos não cobrem um vir)tem de àeficit. E, já que a
t·epressão não pód·e garantir suffícientemente os interesses do F.staclo, cumpre crear obstaculos á perpetração d e irregularidades. E
ahi se patenteiam, daramente, todas as vantag·ens elo exame prévio
exercido 'Pelo Tribunal ele Contas, "·que desempenha acleantaclamente, de modo ·preven:tivo, um ;papel 'que o Parlamento não poderia
a post.9riori ·d esempenhar com ·efficacia".

99
E ahi está por que o registro sob protesto, levado immediata-mente ao conhecimento do Congresso, poderá evitar graves da·
mnos aos interesses publicas. No conflicto entre o Tribunal dB
Contai e o Poder Executivo em materia de execução de orçament os, o Congresso decide e julga, firmando jurisprudenC'i.a.
Andam errados, sem duvida, todos quantos numa lei de tomada de contas, regulando uma fiscalização parlamentar que só
se exerce post tacturn, suppõem remediar o perigo amontoando
documentos sobre documentos. O mal que a fiscalização previa
-d ·~ um apparelho como o Tribunal de Contas não tiver evitado ou
descoberto, não será tambem a fiscalização parlamentar que o
tlescubra e muito menos que o corrija efficazmente na tomada de
contas.
Convém insistir em accentu ar que a acção fiscalizadora do
P llJrlamento na tomada de contas é necessaTiamente imperfeita e
superficial: a maior som ma de ·utilidade em materia de fiscalizaçã.o orçamentaria quem a fo~nece é o Tribunal de Contas.
Dahi não resulta, porém, a inutilidade da fiscalização paria·
mentiu· e, tão pouco, a improficuid.ade do controle na execução
dos orçamentos. A fiscalização se compõe de uma serie de peças
que se superpõem e se completam mutuamente. A acção fiscalizadora nasce na confecção do orçamento ; desenvolve-se na vigilancia do Tribunal de Contas; assegura-se no regimen da publicidade
â os actos do Governo ; manifesta-se de mil fôrmas no desdobramento da vida administrativa e parlamentar do paiz, para finalizar na tomada de contas, que é, exactamente, a synthese e o coroamento da obra.
E dá-se, então, um phenomeno curioso.
O remate da obra de fiscalização serve, por seu turno, de inicio, do ponto de par.tida da mesma Hscalização. A tomada de contas que conclue a fiscalização dá tambem origem á fiscalização.
- De facto, o poder que toma as contas do Governo
.que organiza os orçamentos.

é o mesmo

"A autoridade que levanta o orçamento e que deve o mais
-exactamente possível prever as despezas e as receitas do anno vindouro não o póde fazer com uma approximação satisfactoria sem:
a condição de examinar com attenção os factos já consummados
)l.
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A verificação ·e o estudo das contas são, pois, os propriós pre-.
liminares do ·e stabelecimento de um orçamento serio. "
Não for.am outros os princípios que orientaram as Commissões de Tomada de Contas e de Finanças na confecção da lei .
Outros não foram os princípios que, na Commissão de Finanças,
serviam de criterio para a acceitação ou r ejeição das emendas
apresentadas. A Commissão de Tomada de Contas adopta o parecer da Commissão de Finanças quanto ás ·em endas offerecidas,
exceptuadas as seguintes Testricções :
Quanto á emenda n. 28, é a Commissão de To·macla de Contas
ele parecer qu e seja ella approvacla .
E, consequentemente, a emenda n . 25 eleve ser rejeitada, sen
do, como é, um aclclitivo mais ao § 6° do art. 1°.
Quanto á emenda n. 32, é .a Commissão ele Tomada de Contas el e parecer que, si entend er approval-a a Camara, seja assim
redigida :
"O presidente e os directores do Tribun.al de Contas, assim
como o representante do ministerio publico, t erão os mesmos vencimentos que os desembargadores da Côrte de Appellação e o substituto do representante do ministeri9 publico os que a este presentemen te competem. "
Destes raros pontos de clivergenci.a, só um requer maior ex·
pla'nação - o r ela tivo á remessa subsidiaria das contas e docum entos pelo Tribuna l de Contas ao Congresso, no caso de não
ser ella feita, opportunamente, pelo cjlefe do Executivo Federal.
Mas, bastará accent uar qu e -- manter esse remedio subsidia.rio é
convidar virtualmente o Executivo a não cumprir o preceito do
aTt . 1" do proj ecto.
Quer o Congresso, sim ou não, que o Presidente da Republicr
rem etta as contas até 15 tle ma.io ? Si o quer, supprima o § 6° do
a rt. 1o, coü1o propõe a Commisáão de Tomada de Contas. E, si o
Presidente da Republica não cuniprir p preceito, não será isso uin
simpf~s pretexto, como o diz .a Commissão de Finanças, mas Dl{)·
tivo e fundamento decisivo para a responsabilidade do mesm()
Presidente nos termos legaes.
Sala das Commissões, 27 àe -oiltul)ro de 1911 .-J·o aquim O'ríl.z;
presid·énte.-- V.i:cmna elo Ca<Steuo, relator.-A. Monteiro àe Souza.José M1wtinho.- Gonçal·vcs ele Alm'eidn.

1.0-1
RED,ACÇÃO FINAL DO PROJEC'l'O N. 136 A, DES'l'E ANNO,
QUE REGULA A TOMADA DE CONTAS AO GOVERNO PELO
ICONGREISSO NkCiüNAL

(Vide projecto u. 43, de 1909)
O Congresso Nacional resolve :
Art. 1." PaTa o fim do disposto na segunda -p arte do n. 1 do•
art. 34 da Constituição, o Presidente da Repnblica .enviará an-n\la~mente, até o dia 15 de maio, as contas da gestão
financeira
durante o penultimo exercício encerrado.
§ 1." Estas contas serão formuladas pelo Ministro da Fazenda
em face dos elementos que lhe proporcionaram as contas que fo rem organizadas nos demais ministerios e as que sobre a arrecadação da rec eita pul>lica, sua distribuição e applicação forem for-necidas pelas estações exactoras e pagadoras.
§ 2." As tabellas que constituem o quadro geral das conta:;;
annuaes constarão de tantos artigos ou rubricas qttantas havia
no orçamento de que se prestam contas, de conformidade com os.
modelos que o Ministro -ela Fazenda fizer organizar, nos quaes.
será observado o preceito do art. 41 da lei n. 38, de 3 de outubr-o.
ele 1834.
§ 3." As contas comprehenderão, no seu desenvolvimento, as'
seguintes tabe1las :
I. Quanto á receita:
a) impostos votados, taxas e contribuições arrecadadas, ren-·
da patrimonial e industrial estimada e consignada ás despezas d!il
Republica ;
b) arrecadação realizada nessas font-es ele receita ;
c) receita a arrec_aclar ;
(Z) direitos, impostos e queasquer contribuições cuja cobi·ançir
não tenha sido autorizada pelo Congresso, e bem assim aquelles:
que tenham sido cobrados com taxas inferíoi·es ás determin.ações·
ele lei, 'com inctícação, em um e outro caso, do nome dos agentes:
responsa v eis.
li. Quanto á despeza
a) direit-os creclitorios recon):J.ecidos contra o - Thesouro,' tell'_
do como fundamento serviços prestados durante o anno ;
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pagamentos realizados ;
c) despezas por pagar.
III. Em relação ás operações da thesoura1·ia :
a) os movimentos de fundos entre as estaçôes fiscaes e o The.s om·o, entre este e os estabelecimentos bancarias nacionaes ou est rangeiros e de uns e outros entre si · com os correspondentes no
v)

-estrangeiro ;

_ _.,

.Jh.'i:l

b) emissão e resgate de lettras do Thesouro ;
c) saldos das operações de credito ;
à} saldos ou deficiencias da arr·e cadação, situação do activo
'€ passivo da administração das finanças ·e do estado da divida flu·
-ctuante no fim do anno financeiro.
>e

§ 4.0 A conta deve i·n dicar, em talbella resumida, com clareza
discriminaçã-o minuciosa :

a situação do exercido encerrado ;
b) a situação provisoria do exercido corrente
c) o confronto da receita arr ecadada. com a despeza
-ctuad a
tt)

effe·

cl) creditos extraorclinarios abert~s no decurso do exercido e
üos que, abertos em exercidos anteriores, nelle vigorarem.

§ 5.0 As contas serão, a11tes de presentes ao Congresso para
j ulgamento, sujeitas ao exame do Tribunal de Contas, que emittirá
parecer sobre a regularidade e exactidão das mesmas, assigna·
l ando si, na execução do orçamen-to, agiu o Poder Executivo coní.
j nteira observancia das autorizações legislativas e conforme os preceiws ela contabilidade publica.

Art. 2.0 Recebida a exposição, a :Nj:esa
·mediatamente á Gommissão de Tomada.
s titua, ·qua;nto antes, o exame das coll,tas
r~cer fundamentado, que deverá concluir
.approvando-as ou não.

ela ·Camara a enviará
de ContaJ?, para que
do exercido e dê seu
por um projecto de

im·
inpalel

§ 1. 0 'Não sendo approvadas as contas pe'lo Congresso, terá lo·gar o processo de responsabilidade qe que trata o decreto n. 27..
.tle 7 de janeiro de 1892.
§ 2. 0 Além da exposição e documentos que lhe· ,forem annexos,
:a Commissão de Tomada ele Contas requisitará do Tribunal ele
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Contas, do Thesouro Nacional, de qu.aesquer 1;epartições ou auto
ridades, as informações e documentos que julgar necessarios á liquidação das operações financeiras do exercido e exame dos actos
rlo Poder Executivo, no tocante á gestão dos dinheiros, valores e.
bens pertencentes á União.
Art. 3. 0 Quando o ~Presidente da IRepuoblica usasr da attribui-·
qão que lhe confere o art. 2·0 , § 8°, do decreto n. 392, de 8 de outubro de 1896, o Tribunal de Contas, procedendo ao registro sobo
protesto, dará deste conhecimento ás Mesas das duas Casas do
Congresso, dentro de 48 horas, si estiver o Congresso funccionau.
do, e nos primeiros 15 dias de sua reunião, si o 1·egistr o sob protesto s e verificar no intervallo das sessões .
Art. 4. 0 Nenhuma despeza poderá ·s er ordenada com o caracter de r eserva, para o effeito do art. 2°, § 9°, do decreto n . 392
de 8 de outubro de 1896, sem que seja imputavel á verba orçamen ·
taria que .e xpr.essamente autorize a ?'eserva.
Art. 5. 0 Os contractos ·celeb.rado·s pelo Governo serão publicados no Diar io O!!i cial dentro de 10 dias da sua assignatura e nO>
mesmo prazo remettidos ao Tribunal de Contas para o seu julgan,eilto, que será proferido d entro de 15 dias; findo este prazo, sem
ter havido julgamento, o contracto ser.á tid.o como re•g istrado p a r a
todos os effeitos.
Si o G-overno não fizer a remessa d.o contracto ao Tribunal uo
referido prazo, o representante do ministerio publico promo verá
o julgamento do coutracto, em petição instruída com o numero da
Dia rio Otticial em que elle estiver publicado.
O Presidente da Repub'lica poderá usar da attribuição .que·
lhe confere o art. 2°, § 3°, alínea 2•, do decreto n . 392, de 8 de outubro de 1896, quando o Tribunal recusar .registro ao •contracto,
observados ·para a communicação ao Congresso os prazos estabelecidos no art. 3°.
Art. 6. 0 As funcções de julgamento no Tribunal de Contas s erão separadas das do preparo do processo, ficando estas a cargo-.
dos sub-directores, sob a immediata -direcçáo do presidente.
Art. 7. 0 O substituto do rep.reseruta;nte do minister.io publico·
exercerá as suas funcções cumulativamente com o mes:n1o.
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Art. 8. 0 rO presidente e os directores do 'l'ribunal ele Contas,
.assim como o representante elo ministerio publico, terão os mesmos vencim entos que os desembargadores da Côrte de Appellaçãb
-e o su-b stituto 'do r epresen-t ante do .ministerio publico os qu e a este
presentemente competem, mantida, quanto ao presidente, a disposição elo § 13 do art. 2° ela lei de 8 de outubro de Ul96 .
Sala das Commissões, 11 de novembro de 1911.-Gonçalo Eouto1
presidente.-Joviniano de CaTvctlho.-Graccho CMcloso.

~·
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ASSUMPTOS MILITAR_ES

PARECER
N. 41-1911
FIXA A FORÇA NAVAL PARA O ElXERCICIO DEl 1912
El' habito seguid-o ininterruptamente pera Commissão de Ma.rinha e Guerra prestar ã Camara as mais completa:s ·i nformações
sobre o estado das forças, quer do mar, quer de terra, no momento
de elaborar o parecer, que conclue pela apresentação do proje-cto
de fixação para o anno seguinte, do numero de praças que a qua~
quer dellas tenha de compôr .
Não poUJde o relator, a . quem foi di-stribuída mais uma vez a
tárefa de. estudar a mensagem elo Governo sobre a força de !Ilar,..
exhimir-se a trabalho ele tal magnitude, que quizera ver arredado ·
dos seus hombros/ pela maior ou menor suspeita em que .i ncorre
como official do quadro activo ela Armada, ao considerar os factos
desenrolados ultimamente e que redundaram na desorganização
completa da classe, que elle suppunha, como todos deviam suppôr,
em franco e decidido pé de progresso para cumprir a . mü;são que
lhe é deferida pela Çonstituição da Republica.
Acceitando, porém, a incumbencia, tem o reJlator a felicidade
de encontrar publicada a introducção do relatorio que ao Elxm.
Sr. Presidente. da Republica apresentou o titular .da pasta da 'Marinha e por tal doc)lmento, escripto na linguagem verdadeira e
singela com que •s e deve fallar ã Nação, co.nhecerã a Camara a .
situação em que S. Ex. encontrou o departamento ,q ue l'te coube .
dirigir e, mais do que isto, apreciará as medidas que a -s ua com-
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petencia e leald:JJde aconselham para firmarmos de vez a pos1çao
que nos cabe como potencia naval, nesta parte da America .
Da exposiçã o franca das occurrencias a que S. Ex. assistiu,
tem a Cam a.ra a cert eza ele que nem por um momento se intibiou
o animo elos officiaes ante a brutalidade elo golpe que os ferira;
que apezar ela disparidade das forças que se tei·iam ele chocar,
officiaes em gran.de numero s e apresentaram desejosos de cumprir
a mis·s ão el e substituir nos eles'lr·oyers as guarnições em que se não
r:onfiava, para um ataque aos elreaelnoughts revoltados.
O perfeito conhecim ento elo perigo que todos corriam é um
attestaclo inconcusso do· valor mHitar d,e sses denodados officiaes,
que antepunhaJm aos legítimos direitos ·da cons ervação da vida o
dev er inilludivel de salvar a honra da Marinha, que elles repre··
sentavam.
Mas, o honrado ministro nos diz que " ce·rtam ent e era u rna
torça ricli cula tJewa enfrenta?· os co'ttraçac/.os 1·ebel cles em combette
Tegulew; a bTavm·a elos officiaes e tr·i pulantes se?·ia inutilmente sacl"if'icacla, salv o na hypothese ele uma surpTeza elos elest1·oy e7·s".
E dev eria o .Gove,rno exigir dos s.e us leaes servidores sacrifici.o!'l
de tal monta, com tão pouc.a ;probao,i lipade de exito ?
Não somos deste parecer .
1
As difficuldades todas que assoberb)il-V:lilll áqu el.les que tinham
de provid enciar nessa emergencia, clifficpldades tanto maiores pela
coincidencia dos süccessos com o inicio do quatd ennio governanú!ntal, aconselhiwan1 Pl;lldencia lias clepberações, ele modo a e~i
tar proniptas represalias ·que vicúmari::J.m milh~res ele pessoas e
que ·cáusarià.m .i rreparaveis males materiaes · á Capital da Re .. ,
publica.
N ão ida ·1.uiar o Governo com aclversarios leaes, que conhe- .
cesse até que ponto poderia ir o ata.que, sem offensa ás Ieis que
I;es tringem acçÕes ·desta natureza.

As mais po.àerosas machinas de guerra nas mãos de homens
inconscientes, quü nem sabiam exprimir a sua vontade e o move!
de· sua Irijustificave! conducta, constituíam para a população pacifi·ca desta grande Capital perigo de desmesuradas conseqüências.
Não tinha o Pod'er Publ.ico cóntra a I')Ua autoriclatle um levante·
m ilitar conclemnavel
como · devem ser to(los os ·levantes militares~
'I
mas s ob a .direcção resp émsavel de um homein que -soubesse o' que
quéria c diss8sse JJOrCJU 'e queria. Ar.c ava contra um acto de incÚs-
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,çiplina de praças, indifferentes, póde-se dizer, aos superiores interesses da Patria, e que não trepidariam, uma vez hostilizados, á
pratica dos maiores desatinos.
E deveria o Governo, esquecido da qualidade de adversario,
provocar por actos de impensada hostilidade uma acção que tro11xesse para o povo dias de tristeza, para a cidade o seu arraza·mento, quando podia poupar taes dissabores, que seriatn irreparaveis .
Não somos ainda deste parecer.
Na melhor das hypo.theses, se vencedor fosse nessa pugna des·igual o Gove'r no, que ao seu lado não tinha elementos seguros de
victoria, ainda assim os prejuízos r esultantes da luta seriam ma;teria1mente consideraveis para a ·Nação.
Em condições t aes, bem procederam os officiaes da Armada
dispondo-se a morrer em holocausto á disciplina por amor ao
·cumprimento do dever; bem se houve o Poder Publico poupando
•essas vidas tão preciosas e evitando que a população do Rio soffresse uma: hecatombe barbara, p·erpetr-ada por homens incultos,
.sem consciencia do mal que praticavam.
Para confortarmos nesses momentos em que a nossa a lma de
·patriotas tão eruel-inente foi alanceada temos felizmente homens
como o actua;l ministro da Marmna, que arcanao com as responsRbi:lidad es do cargo; avolumadas com os tristes successos qüe tanto
mal fizeram á Armada Nacional, não perdé; ' enfrétantci, · a esperança de melhores dias e, em um traba'ho de organização methodi-ca e inteiJigente, propõe ·as medidas conducentes a ·uril "futuro
ptospero . e.feliz.
Passa -ágora · a Com missão de Marinha · e Guerra a estudar o
projecto ele lei da i~ixação de for ças navaes para o ann•) de Hllll;
apresen.tado ·pelo Êlxm. Sr. Presidente da Republica em mensagem
de'· 19'· de maio do ·corrente ann·o .
/.r ·

,

,

.

lo

Em vista dp § 1'' do art. 1° desse pro.i ecto; . a força naval para
1912 ~ontará não só "os officiaes do corpo· ela armada e classés
ann(lxas constantes dos respectivos quadros", como tambe'ln "outros
'que porv·entura sejam contractados".
O final deste paragrapho é a consequencia da these tão profie ientem,ente desenvolvido pelo -honra.do Sr. ministro na introclucção
-.do'· s_eu relatorto, these qne tem tido o apoio unanime de todos. Of' .
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que s e interessam de facto pelas cousas da Marinha de Guerra e·
que se consubstancia na vinda cie uma grande missão estrangeira.
Nesse documento memoravel, S . Ex. apresenta e defendB aidéa da grande missão estrangeira como o meio de ·erguer a nosl!la
Marinha á altura a que precisamos elevai-a para o bem da patria .
e tranquillidade geral.
Com despi·endimento raro e que tanto o ennobrece, diz S. Ex. ~.
" Como eu, os officiaes de postos eleva.dos, igualmente
;;ottingidos pelo grande mal commum, fosse porque a idade
não mais permittisse grandes esforços, fosse porque o:·
habito já lhes houvesse enraizado praticas não ·ni·ais admis•siveis, ou fosse ainda por·que o preparo do official superior, não se t!imitando apenas ao de um .bom especialista,
não se adquire com a mesma facilida.de, o caso é qu e -a
grande maim:.ia destes, por culpas as mais das vezt:>
alheias a vontade propria, permaneceu no atr~zo .·
••
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Só um m eio s e me :apresenta capaz d p dar ao paiz a
defesa qutl elle aspira: entreg1>r por um certo numero deannos a profissionaes comp_ete11tes, não importando -a-é que
nacionalidad-e, -a direcção elo estado-maior e outros serviços techn:icos. "
.E ainda conseguindo fundir o proyeito de uma melhor utiliza;ção de nosso material naval com as vantagens da pratica e experi encia " d:aquelles que t-iv eram elemeJ+tos para· obtel-as ", diz mais
S. Ex.:
"Trazer para a Marinha um conjuucto de of:ficiaesestrangeiros de grand e m erito é não só poder · obte1• desdB
já a utilização do nosso material com o maximo de rendi m ento, ·comó dar excellente occasião aos nossos offici_a es.
super.iores para que possam . ~dquirir facil e rap.i damente
a pratica e a experiencia daqu elles que tiveram elementos
pa1•a obtel-as."
Effectivam ente, si para leccionar no Curso Superior ela· ·Ma-rinha assumptos t echnicos, .s i fôr buse:lr, e em tão boa hora, ·our;.
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óaes estrangeiros, é porque, parece claro, _ não foi possível encontrai-os nos quadros da armada brasileira.
Mas, si não foi possível achar entre os nossos officiaes, muitos
dos quaes ele notorio preparo e distincção, um capaz de, com a
mésma competencia dos que somos obr.igados a pedir aos povos
mais experimentados, afim de pnoparar esses jovens para o commando e direcção da guerra, com maioria de razões precisamos
buscar tambem em outras marinhas queri1 seja capaz de trazer já
_para a nossa os beneficios que ella aspira e que o paiz não põde
dispensar.
Outra alteração proposta no projecto submettido ao estudo
d o Congresso Nacional é a reducção do num-ero maximo :de alumnos
do curso de macbinas da Escola Naval, de 50 para 30.
O pensamento que dictou essa re'ducção, consignada no § :0" do
art. 1°, é claramente accentuado no relatorio que acaba de apre.sentar o Ex:m . Sr. ministro da Marinha.
Referindo-se ás rno.dificações adaptadas no curso dos engen heiros rnachinistas, pelo recente regulamento da Es-cola Naval,
a pprovado por decreto de 4 de abril ultimo, declara S. Ex. :
"A elevação do nível do preparo no corpo de enge ..
nheiros machinistas e a r educção do quadro desse corpo
ao numero ·de officiaes necessarios para que existam a
bordo apenas como chefe dos principaes serviços, sendo
as demais funcções actualmente attribuidas aos engenheiros machinistas, delegadas ao corpo de inferiores machinistas e de mecanicos, este ultimo já existente, são necessidades que considero urgentes.
"Para satisfazer a primeira já foi convenientemente
modificado o ensino do ~urso de machinas ela Escola Naval e para conseguir a ultima fazem-se preeisas algumas
medidas que em tempo vos submetterei."
A reducção do quadro de engenheiros machinistas e a creaçáo
•de um quadro de inferiores machinistas é uma n ecessidan '.' ill- ·
-contestavel.
A nossa. marinha sõ tem engenl1eiros machinistas e m.ecanicos;
'llão tem machinistas.

Essa anomalia, o·b rigando os engenheiros machinis tas ao se!"'
vi ço de simpl es machinista s, traz como ·consequencia a n,;cessidadé
de um crescido numero daqnell es cntú 11rej ·lizo para. os cofr&s pu·
blicos, deslooanclo-oa tambem p;ua o ex erci oio el e ftme çó es que nãa
lhe devem competir.
Qua ndo é idéa predominante nas marinhas · mais adeantadas
o confiar-se a clirecção elos serviços ele mach inas a officiaes combatentes, p ela fusão dos quadros d e combat en tes e ele engenheiros
machinis tas; quando o nosso Governo, por proposta clu_ illustre.
Ministro ela Marinha, eleva o ní vel ela instrucção scientifica elo
engenh eiro machin.ista ao elo s eu collega combatente, assitn pí'Eipa r a nclo, s em precipitações e imprevicl enci as, a futura juncção das
duas ·cla sses, é fôr a el e discussão que se impõe a !·educção elo quadro de engenh eiros mach inistas e a crea ção de um quadro de officiaes inferior es machinistas.
!Mas ela m esma fôrm a que a futura fu são elos qua,dros de marinha e machinas exige medidas prelim inares que lhe preparem
o adv ento, a r educção cl.o quadro de eng8nh eiros machinisLas ni:j,9
pôd e d eixar de s er precedida da ora propost a no § 2° elo art. 1°
elo proj ecto ele fixação ele forças navaes 1 ..par a 1912.

Pelos §§ 3" e 4o elo art. 1" da proposta apresentada p elo Sr ..
Presidente ela R epublica. o numero d e praças ele convés é man- tido em 6 . 000, s endo, porém, reduzido o ele praça s elo Corpo de
Mar inheiros Nacion aes ele 6 . 000 para 4. 000, '" pedidos 2. O(JO mari' •
nh eiros contractaclos.
Aind a a Commissão se manifesta ele accôrdo com •essa parte elo
projecto, pois, como todos sabem, a Illj3nsagem apresentada por
occasião ela abertura do Congresso Nacional informa que o Governo.
s e v iu na contingencia ele retirar elas ffiein.l.s grande numero de
praças.
Nã o senclo o voluntariado sufficiente para supprir um ' taL
desfalque e não sendo admissivel contip.uar o abuso de retirar
antecipadamente das ·escolas ele ·aprendiíles marinheiros l;J.~enores
cuia educação não esteja aincl,a .terminada, é de absoluta necessidade que se forneça ao Governo meios de poder manter a no~~a.
esquadra, ele cuja existencia decorre a . se;guraiiça
' ~ai~ .
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No § 7" do mesmo artigo, é proposto o numero de 600 praças
para o effecti.vo do Batalhão Naval. Já o anno passado havia sido
proposto o aug-mento .desse corpo para 900 homens. Os u!Umos
successos occorridos na Armada nacional, antes da approvação da
lei qu e · disso cogitava, fizeram r eduzir esse numero .a 500, sendo
que os mesmos successos trouxeram, ele fa cto, a disso:.ução desse
batalhão.
Trata-se, pois, de refazer o Batalh ão Naval, que não terá
exagerado numero de praças, sendo approvado o presente proj.ecto,
pois as n eeessidncles que dictaram a proposta do a.ugmento apresentado o anno passado sendo as mesmas, só se póde ver na
actual o de.sejo ele e rear um nucleo que pod erá posteriormente ser
augmentado dt? accôrclo com as n ecess idades elo serviço.
O decreto n. 2. 336, ele 28 de dezembro elo anuo passado, elevava para 15 o numero de annos ele serviço dos aprendizes, sendo
esse tempo •contado da dattt da admissão na escola, e fixava ao
voluntario o pmzo de cinco annos.
Justo é · que o Governo exija um m aior numero de annos de
serviço daquelles que foram educados a expensas suas; não deve,
porém. retirar do concurso geral da activiclade privada cidadãos
que, por longo tempo empregados na vida militar, sentirão difficuldade em applicar suas energias a outros misteres.
Esse serviço deve tocar a toâos, mas de modo a não el.iminar
da sociedade civil aquelles que o prestam.
Accresce que o tempo de serviço dev e ser contado da época
em que elle realm ente começa a ser prestado e, no caso dos apr.eudizes, não com eça com a admissão na escola e sim com o assentamento de praça no corpo de marinheiros.
Exigir dos que proveem das escolas seis annos de serviço é
exig.ir o dobro do que se pede ao võluntario e é perfeitamente
razoavel.
Si fôr conveniente ao Governo e á praça a sua permanencia'
nas fileiras, ha o recurso do engajamento, com vantagens para
ambos, porque, si um augmenta os proventos, o outro escolhe o
pessoal que lhe convem.
Os arts. 6", 7°, 8° e go cogitam de casos em q-ue se j:>odem
encontrar as -pr.a ças comp0nentes da f0rça navai, bastando para a
iilstificativà de sua acceitação o que está exposto nas pàgs. ~8, 39,
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40 e 41 do relato rio do Exm. Sr. Ministro da Marinha, com esp-ecialidade nas duas ultimas.
Não termina a Commi.ssão este ligeiro parecer sem affirmar
que não chegaremos ao fim collimado, isto ê, á posse .de uma es·
quadra disciplina.da e capaz de bem cumprir a sua elevada e nobre
missão, sem que seja uma .realidade o sorteio para a Al'mada.
Parece-nos difficultar a solução do problema o dispositivo
constitucional do art. 87, § 40, que deixa logar a interpretações
divergentes, pensando uns que sómente na marinha mercante pó-de
ser recrutado o pessoal destinado -aos claros da Armada.
Essa restricção provoca protestos da classe ofendida pela
-odiosidat.le da medida de excepção -e que, entretanto, porfiaria talvez o cumprimento da obrigação militar, si lhe fosse dada a preferencia d& servir na esquadra, quando generalizado o sorteio a
todas as demais d asses.
Outros entendem, porem, que o texto constitucional não tem
esta interpretação restrictiva, e sim deve ser entendido de modo a
concorrer para a Armada a marinha mercante júntamelite com as
outras classes da sociedade.
Assim sendo, fac il se torna levar a effeito o sorteio, adoptanU.o-se o criterio seguido na Republiqa Argentina, onde, mediante
um processo unico confiado á admintstraç_ão do Exercito, são preenchidos os claros nas classes militares.
Este processo foi proficientemente esplanada em luminosos
.artigos de coll!'tboração technica no Jonwl elo Co1nmeroio e já
.agora ê do conhecimento· U.e todos.
E com. as considerações que ahl ficam expostas, a Commis;;;ão
de Marinha e Guerra, fazendo '' oto~. pelo completo resurgimento
do poder nava),_ no Brazil, ap res enta á consideração da Camara o
seguinte
PROJECTO,

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1. 0 A força naval para o e:xercicio de 1912 constará:
§ 1", dos officiaes do Corpo da 1\.rmada e classes annexas con-·
stantes r.los. respectivos qu.adros e de outros que porventura sejam
contractados-;
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§ 2", de 50, no maximo, aspirantes a guardas-marinha e ~O
alumnos do curso de machinas da Escola Naval;
§ 3", de 4. 000 praças do Corpo de Marinheiros Nacionaes, in·
clusive 118 para a Companhia l<'luvial de Matto Grosso;
§ <f", de 2 . 000 marinheiros contractadõs;
5", de 1 . 500 fog uistas contractados;
§ li", de 5.000 apren.clizes marinheiros;
~ 7°, de 600 praças do Batalhão Naval.
Art. 2. 0 Em t empo de guerra, .a força naval compor-se-ha do
pessoal que fôr n ecessari o .
Art. 3." O tempo de serviço dos marinheiros procedentes da3
Escolas de Aprendizes ser á de seis annos, a contar da data do
assentam ento .ele praça no Corpo de Marinheiros Nacionaes .
Art. 4. 0 O tempo de serviço dos voluntarios será ele tr es annos.
Art . 5." Os claros que ·se abrirem no pessoal ela Armadli serão
preenchidos velo vo luntariado sem premio, por pessoal ela Êscola
Naval e aprendizes marinheiros e, na insufficiencia deste, pelo
p essoal contractado ou mediante soi'teio entre inelividuos alistados
n a Marinha Mercante, cl!;j conformidade com o § 4° elo art. 8.7 da
Constituiçãc. da Repuhlica.
Art. 6." Os vo luntarios perceberão a gratificação diaria de

125 réis e as praças que, findo o seu tempo de serviço, continua·

rem nas fileiras, com ou sem engajamento, terão a gratificação
de 250 réis diarios .

Art. 7.0 As praças do Corpo de IMarinhe·iros Nacionaes e do
Batalhão Naval que
com pletar em 3 annos de servi ço co m
exemp~ar comportamento, t erão uma gratificação igual á metade
do soldo ·simples da classe r.espectiva, 'sem prejuizo das demais
gratifieações a qu e ti. verem direito.
Art. 8." .As pr aças do Corpo de Marinh0lros Nacionaes e (l'(\
Batalhão Naval qu e se engajarem ou r eenga.i a.rem terão .direito,
em cada engajamento, ao valor em dinheiro das pecas de J'arlla·
mento gratuitarnente distribu idas por occasião de verificarem a
primeira praça.
Art. 9. As praças do Corpo de Marinh eiros Nacionaes approvadas nos cursos de especialidades e as que exercerem os cargos
definidos no decr eto n. 7. 399, de 14 de maio ele 1909, terão direito
ás gratificações especiaes estabelecidas n as tabellas a nn exas ao
0
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inendonacio decreto, além dos demais vencimeutos que lhes competirem.
1 '•l.,,,u.;.'·!.J
Art. 10. Nenhum individuo pod erá, na vigeucia desta lei,
ser admittido ao -serviço da Marinha d-e Guerra sem que apresente
documentos comprobatorios -de boa -conducta.
Art . 11 . Revogam·se a s dispos ições em contrario .
Sala das Com missõe-s, 26 de junho de 1911. - Jos é Jí'. B eze?Til
1-'onten ellc, presid-ente _-_Antonio No gueira, relat or.-R. Paixão.João V espu o·io de AIJTeü. e Silv a, com restricções quanto [L grande
missão estrangeira.--Franc·isco Br essane, de accôrdo com a r estricção acima. - A 1·aujo Pinh eiTo, de accôrdo com a rest r-ic_çãÕ
acima.
Srs. Membros do Congres-so Nacional :
T enho a honra de submetter á vossa apreciação as seguintes
bases para a lei -d e fixaçfw da força naval durante o exerciclo
de 1912:
Art . 1." A força naval para o exercício <le 1912 cons~ará:
§ 1", elos officiaes elo Corpo da Armada e classes annexas constantes d os r espectivos quadros e de outros qu e porventur a sejam
I
contractados;
§ 2", de 50, no maximo, aspii·antes a guardas-marinha e 30
alumnos do curso de machinas -d a Escola Naval;
§ 3", de 4-000 praças elo Corpo de Marinheiros Nacionaes, incl-usiv e 118 •p ar-a .a Companhi-a F luvial de M-a tto Grosso ;
)i 4", de 2. 000 marinheiros contTact ados;
§ 5°, -ele 1. 500 f,o guistas co-n tractados;
§ 6", de 5. 000 aprendizes marinheiros;
§ 7°, <le 600 praças do Batalhão NavaL
Art. 2.0 Em tempo de guerra, a força naval compor-sr:,~ha do
pessoal qu e fôr necessario,
Ar t . 3." O tempo ele serviço do s marinh eiros procedent es das
E scolas de Aprendizes será de 6 anuas a contar da data do assen
tamento de praça no Corpo de Marinhei r os Nacionaes ,

Art . 4. 0 O tempo de serviço dos voluntarios será de 3 annos.
Art. 5.0 Os claros que se abrireJ;ll no pessoal da Armada serão
preenchid os pelo voluntariado sem premio, po,r p essoal da Escola
Naval ·e aprendizes marinheiros e, na insufficiencia deste, pelo
pessoal con-trãctado ou mediante -s ort eio entre in dividu as alistados
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na Marinha 'Mercante, de conformidade com o § 4• do art. 87 da
Constituição -da Republica.
Art. 6.• Os voluntarios perceberão a gratifi'cação diaria de
125 r éis _e as praças que, findo o seu tempo de serviço, -continuarem
nas fHeira;s, com ou sem engajamento, terão a gratificação de
250 r éis diarios.
Art. 7. " As praças do Corpo de Marinheiros Nacionaes e do
Batalhão Naval que completarem tres annos de serviço, com exemplar comp ortamento, terã.o uma gratificação igual á m etade do
soldo s imples da classe t·esvecti va, sem prejuízo das demais gratificações a que tiverem direito .
Art. 8.• As praças do Corpo de Marinheiros Nacionaes e do
Batalhão Naval que se engajarem ou r eeng.ajarem terão direito, em
cada engaj amento, ao valor em d·i nheiro das peças de fardamento
gratuitamente distribuídas por occasião de verificarem a primeira
praça.
AJrt . 9." As :praçws do Cotr po de M:llll'in·h eiros Naciona.es approvadas nos cursos de especialidad es e as qu e exercerem os -cargos
definidos n o decreto . n. 7 . 399, de 14 de maio de 1909, terão direito
ás gratificações especiaes estabeiecidas nas tabellas annexas ao
mencionado decr eto, além dos clemais vencimentos que lhes competirem.
Art. 10. Nenhum individuo poderii, na vigencia desta lei, ser
admittido ao serviço da Marinha de Guerra sem que apresente
documentos comprobatorios de boa ·conducta.
Art. ll. Revogam-se as disposições em contrario.
'Rio d·e Ja.n ed ro, 19 de maiü de 1911.- Hermes R. da Fonseca.
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FIXA •A FOIRÇA NANA,L iPA>RA O EXIlJJ>RCICIO DE 1912 COM
P AREC®R DA COMMISIS.ÃJO DE >MARINHA E GUIDRRA,
VO'TOS EM SEPAJRADO DOIS SH:S. ANTONIO NOGUEIRA E
iF'R:AINOJISC:O BRES'SAINíE; P AJRElCElR E SUB-!EMENDA DA
COMtlVUSSÃ'O DE FINANÇA>S 1E VOTO'S EIM SEPAlRAIDO DOS
•SR:S . ERICO CO!EJ,LHO !E SOA/REIS 1DOS SANTOS.
A emenda do illustre Sr. Deputado Thomaz Cavalcante, SUPprimindo .a autorização para o contracto de uma mi·s são naval es·trange'ira ·para a nossa •m arinha de guerra, merece o nosso pleno
assentimento, ·poi.s ness e sentido já tiv emos occasião de exprimir o
nosso pensamento, quer assignando com restt'icções, quanto a este
ponto, o panocer sobre .a fixação· das forças de mar para o anno de
191.2, qu er combatendo da tribuna da Camara, .s emelhante medida.

'S i convencidos ·estavamos ·do •acerto d•e nosso p:rocedimento,
mais arraigada a:inda se tem torna;do a nossa convicção êteante dos
argumentos e factos desenvolv:idos, desde que o projecto .de f·i xação
de forÇas navaes passou .pelo primeiro turno regim ental, até a presente data.
Estudemos a quest[w nos var lado·s aspectos sob que se tem
a:presentado, para melhor destacar a razão que temos na 1mpugnação feita á missão naval estrangeira.
Constatemos primeiramente os argumentos dos partldaríos da
missão para analysar após as suas oontradicções, -os paralogismos
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historicos que .apresentam, as Hlusões que lhes oblHera;m a nirbida
visão dos factos e chegar em fim ás conclusões que nos parecem
lo-gicas.
Os argumentos

O talentoso redactor do projecto de força naval :!)ara 1912 começa a sua ex,planação apres entando, como irrefutavel, o exemplo
paulista.
Diz ·S. Ex . : - "O Estado de S . Paulo agora mesmo soUcita
do ·Ministro das R elações Exter-ioTes prorogação de prazo paTa a
missão franceza continuar a instniJcção e organização de sua .f orça
policial encetada, já hoj e, como modelar ·e, entretanto, não houve
susceptibiliclacles offendidas no Exercito nadonal, onde offici.aes de
reconhecida competenóa se contam agora em grande numero e
cujos serviços proüssionae·s poderiam ser aproveitados para aquelle
fim. " - PreHminarmente convem mostrar que não ha igualdade
no modo ele 'Orgawizar as brigadas m1!itares dos Estados e na de
formar o Exercito nacional.
Desde a lei -de 7 de fevereiro de 1891 Jlenhuma praça de pl'et
póde s-er promovida ao 'Posto .eLe 2° tenente sem que .a;o curso da
r espectiva arma reúna bom ·comportamento civ'il e militar.
S'igni.Hca isto que a officialidacle elo Exercito é recrutada entre
I
os ex-alumnos qu e tiveram o aprenq·izaelo, com aprove'i tamento, nas
escola;S militares e que n ellas tirara;m, pelo menos, o cur.so de uma
das armas; o orJJficialato, pois, só é conferido a ·quem tem 'habilitações technicas para desemp enhaLo; ·i sto é, a quem recebeu e a
quem póde müüstrar a instrucçã:o profissional.
1Será esse o cf!Jso clàs b~igadas militares estaduaes?
P.os'itivamente não.
A officialidadc das brigadas r,n ilHares es tadu<~~es é recrutada
dentre os sargefltos da respect-iva corporação que ma-is aptidão,
zelo e disciplina demonstram, ·s em ·entretanto ter -o menor preparo
technico.
Nessas condições precizam de instructores -ou de commandantes t.lra·dos do Exercito que os adestrem e ás tropas para o desempenho ele .s ua missão.
Em. S . Paulo o comrnanelo de brigada .miJ.itar e a sua instru_
cção sem:l)re fo ram commettidos a officiaes do Exercito e sob esse
commando e instrucção iiz eram alguns de seus batalhões com .p ro·
f.iciencia., brilho ·e bravura as campanhas de 1893-95 e <le Ca_
nudoo.
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Só . quando, no ministerio Mallet, quatriennio de 1898 a 1902, o
patriotko gov·erno paulista se viu privado da collaboração dos ·Officiaes do Exercito .para o commando e instrucção de sua brigada
militar, foi que appel lou para a missão franceza.
Não havia pois j:.tstifi.cativa .de susce.ptibüidades •por parte da
bl"iosa officialid.ad e do E xe rcito .nacional porque o ·c ommando e a
instrucção das brigadas militares estaduaes lhes haviam sido vedados pelo ministro ela Guerra.
DBstruiclo este primeiro argumento, vejamos os outros.
A predica em prol ele missrLO resume--se numa nenia sentida
em que, como nos poemas antigos, se narra em linguagem brilhante e lamuriosa. as cle~~;raças de uma i\poca, murmurio de uma
vaga plangente trazendo á praüt o·i> destroços ele um naufragio que
no caso pre-sente parece ser o naufragio da energia, da fé no fu_
turo e da crença n a viriHdade, no enthusiasmo, na abnegação e no
patriotismo brazileiro.
Narra-se o descalabro em que ficaram as nossas forças militares depois ela borra-scosa jornada elo 1893 a 1895 e faz-se um his_
torico apaixona.clo do occorrido de então até ao presente.
Esquece-se por ém qu e, mesmo antes de terminada a lucta, o
governo fed eral, :iá movido pelo patriotismo nunca desmentido dos
gestores da dir ecção pa:tria, havia encommenclado a construcção
de navios que viess em, ele accôrclo com as icléas da época, substL
tuir os destr·uid·os ·na 'lucta; es,quece,se que •a s ·a perturras financeira.s, que nos levaram á moratoria, determinaram a venda de
muitos navios, ainda nos estaleiros, um elos quaes brilhante papel
desempenhou no combate ele San Thiago de Cuba, provando o
acerto de sua concepção; esquece.se que logo após ·o Tesurgimento
de nossas finanças cogitou-se, com ·s eriedade e ·com amor, da restaui'ação ela nossa esquadra, planeiando.se de accôrclo com a estrateg·i a ·e •a ·tactica nava,es a ·construeção ·d e couraçados, cruzadores.couraçados, ·Cruza.d-ores protegidos. etc., etc., concepção que
foi emfim substitui·cla pela dos clreadnoughts. scouts, destroyers,
etc., tendo .em vista os ultimas aperfeiçoamentos ele guerra naval; esquece-se ainda. que esta ultima concepção de ·e squadra. brazileira produziu um movimento de reforma no materh11 de guerra
ele quasi todas as potendas navaes, (lue procuraram logo adquirir
typos tão poderosos ou m a is ainda ·do que os nosso-s.
Aíém dess·e modo de argumentar um outro existe que não nos
podemos furtar ao desejo ele transladar .para estas paginas e que,
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na opiniãQ dos que o sustentam, constitue o tiro de honra nos antL
missl on•i stás.
F~lla-se da marinha ingleza e sm;tenta_se que dessa gloriosa
armada deve · sahir a missão:
"O navio tem uma lotação completa. A marinhagem é forte
e instruída. A disciplina perdeu muito das formas exteriores,
possiveis na marinhagem àntiga ~heia de lazeres - impossíveis entre as machinas e ap])arelhos .cJa officina fluctuante que é o encouraça;do moderno: Ha um fo.r te respeito do subalter.no para o superior e ha tam bem uma ,intensa .sensação ele direitos. O marinheiro
conh ece os seus dever es ·e os seus cl·i r·e itos. A carreira do marinheil'o vae até o inferior, sob a mesma zelosa attenção elo Almirantado que a carreira do oUicial desde a Escola Naval.

Os officiaes são nos dreadnoughts oito ou 10. Cada urn tern o
seu carnarote com o conto? to de um hotel nwdenw. O navio tern urn
bar e u?n smolcing-?·oo?n. O ba?"beiro vende czes.ae o tu·mo até urna
quanti.(t,ade ele pequenos ob.i ectos inclisp ensavei.s á viela quotidiana,
exctctarnent e como nos ,qTaneles paquetes actuaes . A cornida é excelZente e con tractacla com urn to?·necedoT qualquer que taz toelo o serviço eles ele a coz·inha até o nwit·re cl' ho'tel, tunccionario consideravez ·r epTesentante do uontractante . Oadcf official tern um soldado de
infantar-ict navc!l que faz o seu serviço particulaT. As Tefeiçõe:> regularnenta?·es são tres dcw q1wes o jantar ás 7 1[2 da noute, rigo_
rosarnente ent cascLca. Urna oTchest?·a (cada navio além da musica
militar tem a sua orch estra) clâ um bTilho de civilisação ao repas_
i o ele cerim.onict. De11ois ele janta?' é commum que o comnwndante,
que 1·ccebe 1L??'W annu·idacle para te?· sentjJ?'e á sua m.eza dous otficiaes, venha ú 11raça cl'annas . No - Invencible- o co1nmandante,
que t em 32 annos, joga o l!ox e troca ?nurros de arte com qualquer
official aclestrado.
A doisciplina não perde uma linha e a edificação moral ganha
muitas porqu e a disciplina e o respeito são forças que ·SÓ a falta de
caracter, de ·costumes ou de competencia podem abalar." (Política
versus Marinha, pags. 124 e 125) .
Esta preoccupação que gryphamos, sem com isso querermos
criticar os usos da gloriosa marinha de guerra ingleza, condiz mais
com um gomrneux ou com um discípulo de Brillat,Savarin Q.Ue
com um aspirante ás glorias ele um Nelson, de um Dewet, de um
Sampson ou .de um Togo.
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Após essa apologia do ·c onforto, elo bem estar, da ·gl utoueria e
da esthetica é que o particlal"io da missão mostra ü préparo ·d a
effidencia bellica e nos narra que a viela na marinha de ·guerra
britannica é o exercício elo tiro ao alvo, -do tor.pedo, ·do sign:al, da
mina submarina.
O tiro ao alvo é a principal tarefa elo .official de marinha
inglez; é nelle e por ·elle, .diz o propagandista da mi.s são, que faz
sua carreira ·e resumindo a serie de trabalhos que competem aos
clif.ferent es gráos ele hierarchia, assim se eX:prime:
"O offidal ·se exer·c ita .a tirando ao canhão, o commandante
manobrando ·seu navio sempre em divisào ou esquadra, o ·almirante commartda as esquadras no mar e exercita-se igua1mente."
A essa apologia do estranho succede inevitavelmente ·O den:egrimento morbido do que é nosso em que muitas verdades são
ditas mas de envolta com ·esse pessimismo, com essa dolencia cara_
cteristicos ·dos contem:p lativos, d.os e·n fermos da vontade e da energ·ia pela falta de f é em si mesmos, falta que generalizam a todos
e pela ·s upposta fallen cia de qualidades el e coração, .ele caracter e
d.e intellige ncia que gratuitamente attribuem a todos os seus com·
patrícios .
Dahi, para. elles, só ha. um r emedio - a. missão estrangeira, para. uns completa des de o almirante ao grumete, para outros do
almirante ao.s commanda.ntes de navios e emfim para. alguns com
o fim d·e formar e dirigir o estado-maior da. armada.
As principaes causas a que se attribue o estado ele desorgani- Contradições
e a fa.lüt de eHiciencia. de nossa, marinha. de gu erra sfw:
ro, o ter-se encommendado uma. esquadra. baseada n·a àivers,idade .dos typos e elas tonelagens e substituir-se a primeira. con·
cepção pela a.ctual;
2." O almirante ministro no qua.tri ennio de 1902 a 1906 ser demasiado ponclera.do e lento ·em. s uas deliberações e o elo quatriennio
de 1906 a. 1910 mu·ito a.ctivo, mas em extr emo centralizaclor.
3." A falta de arsfmaes em condições cl·e r eparar a n.o va frota,
a de cliques para os navios rec em-aclquir iclos, ele clepositos de carvão em varias pontos elo paiz , para reaba,s tecimento da esquadra e
d·os estabelecim entos complem entares para qu e uma. marinha de
guerra. possa. agir com ex-ito .
4. 0 A exiguiclade do pesso al e o .p essimo systema de seu recrutamento.

~aç;i o
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5." A falta de exercícios e de munições, para que esses .se possam eff ectuar com exito.
E esta s eri e de necessida de·s, diz em, só pócle ·Ser remov.i da ·p ela
missão estrangeira.
Com franqu eza ; qu erü meditar calma ·e r eflectidam ente sobre
todas estas ar gui ções, verifica qu e ·ella;s não passam de uma critica
acerba ás transactas a dministrações da Marinha.
Condemna-se um ministro por excesso de prudenC'ia e outro
por .sua febril actividade ; al!ega-s e falta de diques quando ·a os já
existentes pa r a os navios de p equena tonelagem juntou.se o fluctuante pa r a os dou s drea dnoughts, emqu anto não s e constroe um
ma ior ou nã.o se au gmenta um .do s já existentes; lamenta.·s e a
falta de estabelecim entos nav a es qu an do o cas o n ão é de recriminações e s·i.m de acção; taxa-se de .in compet en cia a nossa briosa
offici alidade de m a r para o manejo das novas machinas de guerra
que possuímos, s em levar em conta o t empo decorrido após a sua
posse .
Os males a pontados são em su a ma ioria de mero caracteT admin istrati vo. Consis tirá por a caso a m issão em um ministro da
marinb a, com seus s ecr eta r ias, a judantes e ass istentes importados
expr-essamente pal'a nos ensina r em a aclministra.ção pubJi.ca naval'!
P r es umim os r1ue não .
P oder á a m issão es trangeira rnod j.fic ar o temp·era.mento, as
qualidades cl 8 caracter dos m inistros, itup eclir qu e estes consig·a.m
do L egisla ti vo as m edid as que julga.r·em n eces·sa.ria.s para a gestão
de sua pas t a.?
Tamb em opinamos p ela n egativa .
Os navios da n ova. esqua dra chega r am ao Bra.zil e logo após
ti ve mos a su ppor ta.r os t r ist es di as el e novembro e dezembro do
anno findo .
Em consequen cia. da r ebeldia das guarnições manifestou-se a
cris e elo pess oal, a!.iás de fac il previsão pelo systema de recrutamento adaptado par a a Marin h a, crise que só pód·e ser clebellada
com a extensão .c] o sorteio par a a n ossa armada.
Nessas condições como julgar da in capacicla.cle de nossos offi_
cia.es ele mar inha? De que elles são c<, pazes de instruir temos a
dura p'rova nos constantes movimentos elos reclamantes.
Si ·os trist es factos de indisciplina e Tevolta não se tivessem
dado e si a officia!icla.cle occupa.n.do seus postb·s se mostrasse abaixo
1
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de sua missão, então pod·e riamos concluir por essa nova àelenàa
Garthago dos misstonistas.
Ainda ha bmn pouco tempo, um dos mais illuscrados officiaes
de nossa marinha de guerra dizia em conferencia realizada~ no A'\:
mirantado:
"O ·patriotismo ja.ponez bas eia-se principalmente na ligação
absoluta, espontanea, incondiccional entre todos os filhos do Dai
Nippon, porque comprehen-d-em que - a união faz a fo·r ça - e
patriotismo sem força. é icleali8mo, é utopia. Unamo_nos, trabalhemos unidos com o mesmo .i deal e zyrocuremos sobre t1tào evitar
ingeren ~'ia estrangei1·a. nas nossas 1·esoluções internas; não aceite·~
mos opiniões como essa. qu e ahi anda, e que ·s abemos é em grande
parte co ~;mopolita, contra uma das idéas mai-s patr.i·o ticas que teem
gerado os nossos Congr essos, qual a do sorteio militar."
Tratemos pois de substituir ·e ssa maruja contaminada ·pelo vírus da indisciplina e da revolta por outra .obtida pelo sorte-io; ·demos aos nossos navios a tripulação de que .necessitam, exercitemos
o p essoal concedendo-lh e todos os recursos inclispensaveis a esse
mistér ·e t eremos o orgulho -ele verifica r que a nossa marinha é a
mesma qu e soube s empre conquistar ·os mais virent·es louros.
Não é uma affirmação jact;anciosa, não é uma tirada patriotica
o qu e dizemos e a prova vamoLa dar em seguida.
Um almirante elos illustr·es que possuimo·s, um insigne official
ela .nossa armada, foi nom eado para comman.dar a ·divisão mixta
qu e acompanhou o Sr. Presidente ela Republica á <B ahia . -Reuniu
um pugilo de officiaes, para o commando ·e gn.arniçã.o das diversas
nniclacl·es. E em um conjuncto de boa vontade , de energia, ele nL
tid·a compJ·ehensão dos seus d·ev·e,res .f resempenb:aram-se galharda·
mente ·como o attestam todos os qu·e :tomaram 'p arte na eomitiva
presidencial, como o attesta o documento qu e abaixo transcrevemos:
"Sr. ministro ela Marinha. - De regr·esso á capital ela Republica, não posso d eixar ele manifestar-vos a minha ·s atisfação pelo
modo correct:o por que s e conduziu a divisão mixta, durante a
minha ·excursão aos Estados ela. Bahia e :Espírito Santo . A compe_
tencia e zelo -elo commanclante chefe ·da divisão e elos demais commandantes e officiaes da mesma. bem como a. disciplina ele toda a
maruja, me encheram ele orgulho, como §Olclaclo, e d e prazer, ·como
chefe ela Nação. Foi esta feliz viagem pretexto •para pequena demonstração á RepubHca ·e ao mundo ele que a nossa marinha ele

126
g uena conser va a s ua vitalidade e, com o vigor d e -sempre, tem o
mesmo amor á .Patria e á sua .p rofi ssão que tiveram os que são
venerados por ter-em coberto el e gloria o nosso pavHhão. E', pois,
meu des ejo qu e communiqn eis, em ordem ·elo cli·a, os meus louvores
e agrad ecimen tos a esses meus clistinctos irmãos ele armas. 'Saucle
e fraternidad e. - (Assignaclo), flennes· B . da PÓnseca."
Em uma primeira ·excursão, a pós o collapso em qu e cahira a
esquadra, eis o res ultado brilhante e isso, note-s e bem, sem missão
estr angeira.
·Pócle-s·e pois, aco imar a nossa brilhante officialiclade naval d:e
in competente, preguiçosa, r emissa ao dev-er e impatriotica?
Não. Deem-lhe os r ecursos cl·e qu e carece, não s e r egateiem -os
elem entos c teremos a nossa patriotica e glorio sa Marinha de
sempre.
Paralogismos
Como m eio -d e vencer a repugnancia pela mi-s são estrangeira
:historicos
repet e-se, apezar ela con tradicta irresponcliv·el j á apresentada, que
·los primdrr.;; (li"'' -rl e nossa vi ela independent-e tiv emos oi'fi.cia,es
estr angeiros no 'commanclo ela nossa esquadr-a.
Sentimos qu e a exiguidad·e elo tempo, el e qu e dispomos, não nos
per m itta fazer um parallelo entre a phas·e ele 1822 a 1825 e a
actual.
Entr-etanto, r epliquemos per fun ctorialjlente.
Por mais rudi m entarment-e que se conheça. a historia patria
sa be-se qu e quando se pr oclamo u a nossa independencia não pucli·a mos ter, nem tin!Jamos forças militares n acionaes .
Para ·enfr entar as lutas -deco r rentes desse acontecimento, for<;oso foi aprov eitar jun tamente com o el-emento brazileiro, o .p ortuguez quo aclh er i.u á nossa em ancipaçã o ·politica e o de outr·a,s nacionalidades qu o quizessem por-se ao serviço -do Brazil.
Ass im entr e outros officiaes inglezes acceitou o contracto o
cognomi nado campeüo da indepenclencia sul-americana - Lorcl Co·
clua.ne .
Serv i<;os reaes p resto u ess e almirante á causa brazileira ; mas
como completou s ua m issão?
Nar ra-o o juizo imparcia l e indes tructivel ela historia, em épocas differentes, quando ainda não havia paixão missionista.
A's transcripções já feit as pelo brilhante e intemerato republicano O Paiz juntemos inais -duas tomadas em duas obras his_
to ricas publicadas com a differença de UI\1 meio seculo:
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E iLas:
" Depois de restituir a paz [L província (Maranhão) passou
L or d Cockrane a por em execuQão o plano que ha m uito co ncebera.
Resentido pela maneira com que o Governo elo Rio de Janeiro
tinha .deferido as suas reclamações sobre as presas feitas n o Maranhão e na Bahia, resolveu .pagar-se pelas suas propr ias mãos e
para isso fez o computo .do que elle chamava propriedade portugueza. e exigiu da. th esouraria o se u valor. Como não havia dL
nheiro em caixa, foram.lh e dadas letras sobre a alfandega que
elle fez pagar ele cunta·do, ainda que com alguma demora, e arvorando o seu pavilhão o. bordo da fragata PiTanga deu a vela para
a Inglaterra, a 20 de maic de 1825, levando comsigo todo o produeto dessa contribuição for Qacl:a. O Ministerio .do Rio de Janeiro
recebeu com a mais vi va indignação a noticia deste acto ele verdadeira pirataria, mas u enhuma medida adaptou contra lorcl Co.
ckrane e contentou.s e em mandar publicar as noticias vindas do
Maranhão. Pedro J osé el a Costa Barros, a que lord Cockrane havia
r·emettido pres o para o Pará, foi reint egrado na presidencia do
Maranhfuo ( Abren e Lima, .H isto1·in elo Brasil. vol. 2'', pag.s . 4i:i e
44, 1855) .

"Sabedor das intenções legaes ele Costa Barros, o ambicioso
lorcl (Cockrane) não permittiu que elle t omasse conta do. governo
de Maranhão; ·prendeu-o; metteu-o a bordo do brigue Gaciq,ue e
o fez .seguir para a província elo Pará. Logo que recebeu a ultima
prestação elas centenas ele contos ele réis qu e para si mesmo havia
arbitrado, o po uco escrupuloso lord (Cockrane ) passou o commando
ela náo D . Pedro I ao chefe -ele divisáo Jewett e sem offerecer ao
governo imperial a mínima explicação retirou-se para a Inglaterra
na f.ragata brasilei·ra PiTanga (Dam8>sceno Vieira, Memorias historicas ao Bmzil, vol. ]", pags . 200 e 201 . 1903) .
Si são estes os exemplos ele lealclacle e clisC'iplina a que se refere
o illustraclo rellator das forças de mwr, nós os antagonistas de missão estrangeira, declaramos que não os desejamos ver fructificar
em nossa Patria.
Longe de nós o intuito ele infamar a memoria elo bravo alm ir ant·e campeador na Sul America; somos forçados a sustentar a
opin ião j á emitticla e assiste-nos o dever ele .demonstrar o perigo das
m!ssões estrangei ras .
Pretendeu-se, a principio, fazer acrBclitar que a m issão estran.
geira, como só .se a pedira para nós, fô1·a j á admitti:da 'e m varloo
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paizes e sõ se recuou dessa affirmativa depois da replica apr·e sentada nesta Camara e na imprensa, redu:.~indo-se esse argumento á
' Turquia e á C:llina.
Oxalá fiquemos sempre livres de experi-encia que tem custado
e custará a esses paizes semelhante tentativa !
:!Lmfim, falhando-lhes a Historia, surge o brad-o: - E por que
não seremos o .primeiro .p aiz do mundo a adaptar a :missão estrangeir·a ?
Expendamos a n ossa ·Opinião.
As illueões

Já mostrámos que as causas determinantes do appello ás missões são em sua maioria administrativas e por nós proprios devem
ser corrigidas.
Mas, aclmittamos que a missão fo·s se contractada no estado
actual ela nossa mar inha de guerra.
Si os nossos officiacs não podem impôr_s·e ao respeito - não
pensamos assim - si não se podem fazer obedecer, oe!les que fallam
a mesma lin gua man·ejada pdos nossos marujos, é cr.ivel que estrangeiros possam obter melhor resultado?
E si .pela compulsã.o á disciplina estrangeir.a uma nova 'r ebeldia estalar - o qu e oxalá nunca aco nteça - as complicações não
serão mais temerosas que as de nov empro ultimo?
Seja ainda a missão de um almirante para o Estado-Maior e
de officiaes superiores para o commando dos navios.
Os commandantes de .navio, segundo a escola ingleza, exercitam_s e em evoluções sen.•prCJ em div·i são ou esquadra, transmittem
suas ordens, por intermedio do immedH\.tO, a0s officiaes chefes d·e
serviço e a ·es t es cumpre o d-ever cl.e in·s truir e exercitar os mari-.
nh eiros.
Será o simples facto das ordens ser em transmittidas por intermecl io do ilnmBdiato em linguagem estrangeira que ·produzirá a
mudan\;a .de temperamento, o surto da actividade, o nascimento
elo prepa ro, o desabrochar da effi.ciencia e o florescimento de todas
as qualidades nauticas e marciaes elos nossos officiaes de marinha?
Vejamos agora o que cumpre aclarar em relação ao almirante
estrangeiro chefe do Estado-Maior da Armada.
O cargo de chefe elo Estado-Maior ·da Armada P- um cargo pu_
blico dos que cogita o a,rt. 73 d·a Oons1JituiçãJo Inederal- mas, .deixemos por ora ele lado a questão constitucional - .e tem como funcção commanclar a esquadra, preparaLa para a guerra e elaboJ"ar

·-129
·os p:.anos de ataque, por parte delle, ao inimigo externo e os dé defesa do paiz.
Vemos portanto confiar ao es trangeiro que para aqui vem • ontractado por um período d·et erminado t odos os nossos segreclos e a
em v e da no-s sa segurança.
Rev elamos-lh e o no-sso modo de ser, o 11osso temperamento, o
nósso systema. de agir, •Os nossos pensamentos bellicosos e os processos de nossa del'esa.
lVIas isso, em todos os tempos, sempre foi um patrimonio sa·
grado vedado á curiosidade dos estrangeiros.
Após a guerra russo-japoneza foi publicada uma ordem do dia
ao Exer'Cito, a qual contém o seguinte trecho :
"A sorte proporcionou ao Japão uma experri-encia pratica <h:
inestimavel valor dura nte a ultima guerra. E' um thesouro, e é
preciso guardal-o com .o mai or car.i n h o. E ' n atur al o desejo das
nacões estrangeiras de conhecer estes preciosos segredos e, se cada
japonez nâJo se precavê, os habeis investigadores colherão umi:>,
em t odo·3 os detalhes inter essantes . Reuni-dos tod os estes tr.a;;m en·
tos de guerra, tornar-se-hão esses habeis investigadores sennores
do conjunto. E o Japão derramou, porventura, o s'Otngue de seus
filhos para qu e o mundo inteiro aproveitasse de sua dura expe
riencia ? Em uma palavra, o melhor que terão de fazer os offiei.aes japonezes será " guardar silencio sobre tudo o que se rela·
cione com a sua profissão .."
E nós quer emos nos ·entr-e gar por nossas proprias mãos aos -es
trangeiros _
Amanhã seremos batidos com as nossas proprias armas, pois ,
não sabemos quaes os inimigos que o destino nos r eserva combater, nem podemos .esperar qu e os nossos segredos sejam respeitados.
Não n-os illudamos e procuremos em nosso patriotismo o remedia para os nossos males _
A Constituição Federal estabelece em seu art. 14, que as for.
ças de terra e mar são instituções nacionaes permanentes destinadas á defesa da Patria, no exterior, e á manutencão das leis, nc
interior. No art. 73 preceitua que os cargos publieos civis e militares são accessiveis a todos os brasileiros, observadas as condicães de capacidade especial que a lei estatuir; no art. 86 impõe a

A questão
con~titucionol

~
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todo o brasileiro, o dever do serviço militar em defesa da P.atrla
e da Constituição; emfim, o art. 87 e seu § 4° instituem o modo de
preenchimento dos claros do Exercito e da Armada.
Approximando-se ·e stes diver.s os textos de nossa 1ei fundamental. verifica-se clara e ·evidentem ente que o l egislador constituinte teve em vista não só formar o Exercito ·e a Armada com
al.ementos puramente nacionaes como ainda vedar a estrangeiros
o exercicío de qualquer cargo publico militar.
Como, pois, admittir-se que em plena vigencia da Constitui<;ão Federal se queiram admittir estrangeiros aos cargos publicas
militares ?
Qualquer que seja a definição tomada de -- cargo publioo dentro della estão os diversos postos da hierarchia militar, no
Exercito e na Armad.a; dentro della estão os diversos emJ:Jregos
da direcçrto e administração militar de terra e mar .
Gomo sem infringencia do nosso pacto fundamental permitth·-se a incorporação ele estrangeiros, quer como soldados , quer
como officiaes, qu er n-o desempenho de cargos tle direcção ou
administração militar ?
A missão estrangeira qne se pretende contractar é para o quadro de oUiciaes, com o J'im de desenipenhar ·os cargos da direcção
do Estado-Maior da Armada c do cqmmando dos navi·o s.
Logo, o qu e se qu er fazer é aclmittir est rangeiros nos postos
clP bi erarchi.a militar. nos cargos ele commando e de direcção e,
portanto, considerar os preceitos e,onstitucionaes como l etura
mm,ta, V•i•o'laJr o ·t exto e o ·espírito {l:a Constituição.
Não seremos nós rn ()mbros do Poder Legislativo, que nos devamos prestar ao desrespeito de texlos constitucionaes não passi.
v eis ele controversia pela sua clareza e pela sua precisão .
Conclusõoa

As con•siderações 'a oima -expe11dk!-as nos levam á oonclus ão de
qu e a missão naval estrangeir8, não púcle ser consentida.
Precisamos, é facto, reerguer -o nosso poder naval adaptandose as medidas mais adequa.das .a este escopo.
Para isso, a primeira medida que se impõe é a decretação do
sorteio militar como meio de preencher os claros no quadro da
maruja.
Themg·an,iz8iffi·os os noss'Os institu:~os Jl!ava:es, separand·o a administração e a ·dir ecr;ã.o technica milHar naval, delimitando a esphera ele acção de cada uma e marcando os pontos ele necessidade
ele sua convergenci.a de acção.
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Colloqu emos á testa do Estado-Maior da Armada e do commando das unidades riavaes officiaes competentes, que os temos
e muitos, apparelhemos a nossa esquadra com tudo que fõr mister
para tornal-a efficiente, sem m!=dir sacrifidos, porque a usura de
h oje pó de ter como conscqucncia o anniquilamento de amanhã.
Desenvolvamos o ensino naval superior e pr atico e, si, par.a
iss-o, fôr mister, lancemos mào da experiencia alh eia, não no
desempenho de cargos e na investidura de postos, mas na docencia especial ·e na instrucçào profissional pelo contracto de instructores, por periodo determinado, para educação de nossa marin h agem e aperfeiçoamento de nossa offidalidade de Marinha.
Alss.i m coll>imaremos o nosso objectivo com os nossos proprios r·ecursos, estimulando as nossas energias, desenvolvélldo as
nossas capaci·dad es e fo.ritralecendo o .g rande the.souro de .c oragem,
de abn egação ·e de patriotismo que sempre foi o apanagio do nosso
povo e da nossa ·raça.
Por todas estas razões que acabamos de expõr, ·a.cceitamos
não só a emenda do .Sr. Deputado Thomaz Cavalcante como as ·do
Sr. Deputado Affonso Costa.
Sala das Commissões, 2 de · agosto de 1911.-Bezen·iZ Fontenelli, presidente.-João Vespucio [le Abreu e Silva, relator.-Ramos Oaiado.-A1·aujo Pinh ei1·o.-R. Paircão, pela conclusão.
Te.ndo relatado o parecer ·s obre as emendws üfferecidas na segunda discussão do proj ect o fixando a forç.c. naval para 1912, na
persuasão de que fosse tambem ela Com missão a opinião de rejeitar a idéa do Sr. Thom:az Cavalcanti, passa o r eferido parecer a
constituir voto em separado, e é unicv responsavel pelos seus dizeres o signatario, embora a redacção ·s e refi~a muitas vezes á
maioria ela Commlssão.
Evita•s·e assim demora na modificação da mesma r<>dacção, o
que aJliás me parece dispensavel.

*
Ao pro i ecto de fiXJação da força naval para o armo proximo
vin dou ro foram apres·e ntadas -duas emendas: uma do Sr. Affo.nso
Costa, relativa ao sorteio e outra do Sr. Thomaz Cavalcante, sup·
primindo o final do §· to do art . 1°, r ef·erente a offictaes que porventura sejam contractados.
M.- 9

Voto em separado do ar.
Antonio Nogueira
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O autor ·da primeira emenda que tão g.alhardamente se tem
batido na tribuna da Camara contra a interpretação, erronea, a
seu ver, .que muitos dão ao art. 87 §· 4° da OonsUtuição Federal,
notou a fLagrante jncoherencia existente entre os dizeres do artigo 5° do projecto, in fine,, e a theoria sustentada na -introducçã<i
do relato rio do Sr. Ministro da Marinha ao Sr. Presidente da
Republica.
De facto, nessa minuciosa e sincera exposição do estado actual
da nossa mar.inha de, guerra, vê-se apontada, entre as medidas que
nos poderão conduzir a uma situação melhor, que não d·eve ser
retardada a necessidade imprescinclivel de se proceder ao sorteio
para a Armada sem o ·qual será quasi impossível a reorgan ização
ele nossa força naval em moldes verdadeiramente nacionaes e garantidores de sua efficiencia.
O titu•I ar da pasta lembrou, a proposito, que o modo pr.iliMco
de ser levado a effeito esse recurso constitucional para o.b tenção
do pessoal necesario, na falta do voluntariado, podia ser o mesmo
usado na Republica Argentina, onde o sorteio mediante um processo unico, .confi.a;d•o á aclmin·is)!raçãio do ElXierdto, pre·en'Che os
claros ele ambas tas classes militares.
Desde logo .se percebe que a dispqsição contida no art. 5° do
projecto mandando que os claros que {>e abrirem no pessoal sejam
preenchidos pelo voluntariado, por :pessoal da Escola Naval e
aprendizes marinheiros, e, na falta ·d estes por pessoal contractado
ou mediante .sorteio "entre individuas alistados na marinha mercante de conformidad·e ·Com ·o •§ 4°, art. 87 da Constituição d·a Republica ", não é mais ·de que uma reminiscencia ela interpreThção,
que felizmente parece hoje aban:donaqa do texto constituci-onal.
Manter ta restricção ele sortear p!}ra o serviço naval sómente
OR alistados na marinha mercante é tornar odioso, sinão inexequivel, o processo un:ico que vemos ad.e quado e pratico para bôa organização da força naval.
EJ, si o dispositivo constituc-ional se presta, como parece, á
interpretação mais racional ·e mais liberal, de que a marinha mercante concorre com as outras classes soci•aes p.ara o preenchimento dos claros da Armada, tucl.o nos aeons,elha a acceitar esta maneira de entender, que melhor se conf.orma com o pensamento do
legislador e o principio de igualdade legal assegurada no art. 72,
§ 2° da Constituição.
1
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Demais, o ·relator deste parecer, que tambem o foi do projecto a que se referem as emendas ora em estudo, deixou bem accentuado nas ligeiras considerações com que fundame ntou a apresentaçâ;o da lei de torça, que é de toda a conveniencia a acceitação do alvitre ele um só sorteio, confiado á admin.i stração do ·E xercito, tal como l em bi~a o Sr. Ministro e tal como se procede na Repu blica vizinha.
De tudo qu anto vem de ser dito se deve concluir que a restricção posta no final do art. 5" nâ;o se justifica, de facto, e r epresenta apenas um lamentavel descuido, qu e lealmente fica aqui
confessado.
O illustre autor da em enda, ao mesmo tempo, porém, que
manda retirar a restricção, estabelece que .a sorteio deverá ser
fe·i to de a ccôrdo com a lei de 4 de Janei-ro de 1908, e, no louvavel
int uito de ver triumphante a idéa por qu e se bate, apresenta, em
artigo·s subsequ en tes, o modo pelo qual se procederá na Armad<l,
t oda v.ez que houver necessidade de obter pessoal, media nte o r"ferido pro cesso.
Reconhecend·o, embora, o inconveniente da decretação de medidas de natureza permanente em uma lei an nu a, como é a de
fixação da força, a Commissão adapta o alvitre lembrad o na emenda, como um meio de mais promptamente se conseguir o preenchimento dos claros da Armada.
A obj ecção possível de qu e o r ecrutamento para o pessoal da
Armada devia ser feito entre as populações do littoral e os ali'3tados na marinha mercante vai perdendo de valor, não havendo
já hoje motivo p ara essa differ enci açitó no sorteio. E' n.a tural que
dos sorteados em geral sejam de preferencia d·irigidos para a esquad·ra os que tenham pratica da vida do mar, sem que esta condição, por si só, sirva de fundamento á selecção, porquanto o serviço naval moderno, tanto quanto de marinheiros, precisa de mecanicos e de operarios, mais facilm ente obtidos na massa ger~l
d.a população do qu e na dos h ab-itantes marítimos e ribeirinhos.
A pratica da vida ·elo mar facil m ente se adquire, emquanto
que difficil será transformar o marinheiro em habil meoanico .
P·o r essas razões tocl,as, a Commissão, como ficou dito, acceita
a emenda, devendo, p-orém, della ser supprimida a expressão
não pecuniarias - do art. 8°, a qual não tem objectivo. _
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A emenda do Sr . Thomaz Cavalcante traduz a reprovação
desse i-Ilustre Deputado á idéa -da missão naval estrangeira.
O r elator sente não poder aconselhar a sua .approvação.
E, mais do que isto, lastima que lhe caiba a tarefa d·e dar os
motivos d-este seu procedimento, porquanto, official da Armada,
admirador -das virtudes e predicados civicos que exorn:am os velhos servidores da Patria, na classe a que pertence, receia que a
lealclade com que vai fund-amentar o seu voto m elindre a susceptibilidade de qualquer delles.
Procurará, porém, sahir da difficuldade, mantendo-se dentro
dos moldes que o dever lhe traça, sem que os seus conceitos possam, de leve siquer, empan ar ·O brilho com qu e fulguraram outr'ora na historia naval brasileira os almirantes de hoj e, que souberam conquist·a r grande renome nas lides do oceano e nos campos de batalha por feitos digiWs de nota, impondo-se á mereci-da
gratidão dos brasileir-o s.
Antes, p·o rém, de deixar externado qual seja o motivo que o
guia em sua resolução, .seja-lhe licito affirmar que não assiste
razão áquelles que se insurgem con~ra -a medida pr-o posta, procurando amparo á sua opinião em um elevado patriotismo, de que
se fazem os unicos p·aladinos.
Não parece acertada essa maneira de argumentar. Deve-se
em contr-oversias desta especia reconhecer no adversar-io as mesmas qualidades e os mesmos incentivos com que apparecemos na
luta, ·e no caso occorrente a ninguem, de bom senso fica o direito
de suppor que os defensores da missão naval -estrangeir.a para a
Armada Nacional tenham menos patri•otismo ou menos bem entendido amor proprio do que os opposictonistas áquella medida.
Demais, revivando o golpe, difficil não seria inverter os papeis e demonstrar que o imp·atriotisn;J.O attribuido •aos que querem
a missão poderia, por igual processo, ser dado como a causa da
opposição que lhe fazem os que, pôde parecer, não que-r em uma
marinha organizada para a defesa do territorio nacional.
AJssim, p·o rém, não entendemoE) necessario. Respeitemos a
opinião alheia, como queremos que a n-ossa seja respeitada e demos á questão o desenvolvimento qt\e ella. comporta para que da
discussão r esulte obra digna de todos nós, sem offensa ao melindre do patriotismo, peculiar, não ha duvida, ao car.a cter brasil!:li-ro,

185
mas que deve ser entend,ido e praticado sem exagg.eros e intransigencias prejudiciaes ·ao fim que todos temos em mira.
O Estado de S. Paulo agora mesmo solicita do Ministro das
Relações Exteriores prorogação do prazo para ,a missão franceza
continuar a instrucçfw e ·organização de sua força policial, aponta;da, já hoje, .como modelar, ·e, eiJ,f,r•eban.to, nãio houv•e suscC~PtibHi
dades offcndidas no Exercito Nacional, onde •o fficiaes de r econhecida competencia se contam em grande numero e cujos serviços
profissionaes poderiam se·r aproveitad-as para -aquelle fim.
No c;aso da marinha de guerra os factos demonstram que a
unica medi:da efficaz para a salvaçoo da esquadra, que tanto nos
custou const:'uir, está na reorganização da nossa vid·a naval por
uma missão experimentada, vinda de um povo que tenha dedicado ao assumpto o melhor dos seus cuidados.
1

A nossa historia naval ensina que entre ·a hegemonia outr'ora
obtida nesta parte da America., ao tempo em que Barroso fazia a
'inesquecida façanha do Riachuelo, e o momento pres·e nte em que
pretendíamos nos haver constituídos ·em potencia maritima moderna, ha um longo estadia dentro do qual cle.finhámos desola;clo>amente.
A inerci.a em que nos deixámos ficar emquanto a .arte naval
progredia a. passos acceleraclos, e, peior do que isto, .as luta;s que
se travaram no seio da nossa marinha, nos primei·ros tempos do
regimen republicano, tr.auxeram á corporação gr.ande desprestigio
oom .a quebra dos l.aços ele solidariedade e disciplina.
Ficar estacionaria quando as outras naçõ·es modificavam os
seus meios de ·ataque e defesa marítimos, creando armas p,oderosas e de complicados machinismos que revolviam todos os conhecimentos tacticos e estrategicos da época, .i mportou em deixar o official, embora ·competente c ciosü ele sua profissão, alheio por
completo ao desenvolvimento progressivo que ella i·a tendo nas
outr.~s marinhas, algumas das quaes mais novas elo que a ruossa.
A revolução •ele 1893 em que se empenhou grande parte d.a Armada,, foi incalculavel factor de dissenções e discordias entre os
seus distinct.os officiaes, que perdBr.am n.a luta o bello sentimento
ele camaradagem que os unia e com elle, infelizmente, o orgulho
de sua farda e o interesse pelm> causas ·d a Marinha.
Ness:a precaria" posição, afrouxados os· laços de disciplina, sem
os quaes não é possível qualquer organização· militar, vivia est:lo-
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Jacta e esquecida a noss·a força naval, que por muito tempo fôra
motivo de nossa uflania e justificadas esperanças.
De repente a defesa nacional apresenta-se como um caso de
urgente resolução, a bem dos interesses da Patria; um governo
trabalhador e progressista comprehende :a situação de inferior!·
.dade em que o Br.asil se mantinha ·em relação a outras potenclas
sul-americanas, de defesa marítima mais facil do que a nossa, e
é posto em fóco o problema naval.
R esolvel-o, era encarar simultaneamente todas as faces da
questão - navios, arsenaes, pessoal - precisando todas do mesmo cuidado no estudo e do mesmo acerto na solução.
A falta de um corpo technico permanente, cujas deliberações
fossem •acatadas, explicava·se pela inercia em que jazera a Marinha por tanto tempo, e o programma que surgiu foi obra individual, de um pr·ofissiona.l estudioso, é facto, mas que, sem •os conselhos e a critica honesta de outros profissionaes, assumia treruencl.as responsabilidades perante a Nação, ·resolvend-o por si só
questão tão delieada, complexa e momentosa .
E apezar da boa vontade do Governo de então, todas as d eliber-ações tomadas a respeito da organizaçã.o ela esquadra não tiveram sancção no terrenos pratico. A ~squadra moldada em diversas ton elagens, couraçados, cruzadores.· couraçados, torpedeiros de
tres differ entes typos, foi encommendada, e posteriormente modl·
flcada. O arsenal, cuja construcção seria indispensa'l'el para o serviço dess·a mesma ·esquadra, .não tJeve as suas obras nem mesmo
iniciadas. E quando já não era licito c!uidar de serviço de t al magnitude, po-rquanto áquelle Governo, quasi a findar, não •ass'isUa.
o direito ·d e crear diffictüdades fillianceiras ao .seu successor, Isto
ê , no começo do ultimo anuo do s·e u período, ficou resolvido que
o porto militar fosse construido em determinado ponto do littor al,
scindiclas sobre elle as opiniões profission·aes, e prevalecendo afi·
nal a ·opinião do honrado ministro, a quem jámai·s se poderá negar
lllustração e boa vontade.
Para a esquadra, que .s e construía, era mister procurar pessoal
sufficiente no sorteio, porquanto o volunbariaclo e as ·escolas de
a.p-encliz.es, estava provado, não preencj:dam os quadros ·do corpo de
mar inheiros . E o Governo agiu no c;tso interpretando o art . 87
· § 4° da Constituição, de modo a r ecrutar pessoal para a Armada
. s6m ente na ms:rinha mercante.
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Infeliz foi ainda esta interpret-ação que produziu des-ordens ~em
alguns pontos da costa 'm aritima, e que não conseguiu o Jlim collimaJdo.
De uma administração que assim quiz tràbalhar não ficaram,
pois, nem navios, nem arsenal, nem pessoal.
Bastaria a recordação triste desses factos de hontem para nos
convencermos de que ao mecanismo do departamento naval falta
uma mola ·es~en dal ou que a encravai-o ex,i ste algum corpo estranho, que urge retirar.
Não se comprehende que em uma época de tão boa vontade
dos Poderes PubLicas para com a defesa nacional por mar, justa·
mente quando na suprema direcção dos n egocias da Marinha se
achava um dÓs mais prestimosos chefes da corporaQão, todos os
planos fa lhassem, e cousa alguma util, mai·s do que ser posto o
problema em fóco, fosse defini-tivamente l'ealiZ:ada.
Ao Governo que se seguiu coube a tarefa de remodelar por
C<Jmpleto todo o serviço naval, .e o enthusiasmo com as reformas
se ·SUccederam, a incorporaQão ao Braz,U de uma esquadra, mais
poderosa que a amter.iormente planejada deram a todos nós, que
afastados assdstimos esse louvav·el despertar de uma condemnaaa
apathia, a certeza de que agora tinhaJI!los marinha de guerra,
organizada e apta a bem desempenhar a missão ,q ue ,a; Constituição
lhe confiara.
Como recurso á exiguidade do pessoal, reabriram-se escoias de
aprendizes. Voluntarios aprestavam-se porfiando na prestação do
serviQo militar.
O Congresso Nacional attendia a todas 1as solicitações ·do Executivo, não olhava despezas para que brilha:ssemos 'entre as potencias que cu idav·a m das suas marinhas, e quando ia se firmando
a convicção de que tinhamos a guardar a nossa costa uma esquadra efficiente, app.arelha:da e forte, o nosso sonho desfez-s e em uma
madrugada, e as a rm as de que nos orgulhavamos para combater
qualquer possivel inimigo, contra n6s, indefesos se voltaram brutal e impiedosamente.
Const r uíramos formidaveis unidades de guerra sem que nos
lembrassemos de que, antes deHas, deveríamos ter cuidado ·do D8S·
soai para guarnecel-.as.
A contingenda do momento obrigara .a adml!nistraçãJo a receber voluntarios s·em s•elecção, a retirar das escolas _menores não
instruldor; regnlarmente e a misturai-os com antigos marinheiros,
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avezados na contrav•enção da d'isciplina, na pratica do vicio, e
desse amalgama de gente resultou a d·esgraça .que tanto nos affligiu nos ultim os m ezes do .a nuo passado.
Não h a n egar qu e os factos deploraveis que lamentamos surpreh enderam os r·esponsavei·s pe-la administração naval do Governo
anter ior, com o a nós m esmo causaram o mais justificado espanto .
A:d m~n i s traç ão feita por um homem de a ctividade rara, ·conhecedor das necessid-ades de bordo pelo traquejo da vida a que
dedicou o m elhor dos seus esforços, res entia-se ella da centralização excessiva de todos os serviços no gabinete do ministro, como
si fo sse possível, ·em assumpto ode tanto r elevancia e que exigem
conh ecimentos tão varias a tud o pr-over e tudo prever, sem a divisão do trabalho, m ethod.i ca e racionalmente executada.
S i foi serviço ao patz a modificação do plano do·s navios sem
au gm ento de desp.eza a experiencia veiu demonstrar que .as demais r eformas n ão satisfizer-am o fim alvejado.
O Estado-Maior, ao qual não po•dem de.i xar de incumbir todas
af: pr ovidencias que se relacionem com a esquadra activa, com os
problemas tacticos e estr,at e g ~cos , com a instrucção do pes•s oal nos
diversos departamentos da e sp edwlid~de naval, ficou r eduzido a
um a dependen cia subalterna do gabinet e ministerial , sem liberd-ade de acçfto, atrophiado e amorpho, r epresentando antes um
emprego para os proventos da gratificação que o apparelho princi pal de uma marinha organizada.
E ' verdade que o sentimento -da int eira comprehensão das respons.abilidad es de um t al cargo, bem positivaclas nas outras marinhas, basta ria para delle a fastar os nossos velhos almirantes, uma
v ez que não encontrwssem no papel que lhes era distribuído o meio
de bem -s ervir á sua classe com a indispensavel independencia de
acção.
O in.cJ.iffer·e·n üsmo porr uma tal situação, ·q ue cer-tamente não é
das mais acceitaveis, serv e de explicação un.i ca para essa anomalia de não ter o chef.e do Estado-Maior da Armada n em mesmo
a utoridade para providenciar sobre emba rque e desembarque de
pr.aças .

IDst e systf'ma ·ele centralização excessiv.a dos serviços nas mão~
uma só p ~ss o a desobr igava fa talm ent e os auxilia r es da ad·mit
Distr ação, qf e esp er8,vam 8empre r eceber ordens, desd e que não
111es a s ~ isti à· i-nici.ativa pro-p-ria ·para qualquer ])rovidencia.
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E como é impossivel um administrador, por si só, tenha elle
a energia de trabaJlho que tiver, desdobre-se mesmo em uma .a ctividade inexcedível, cui•dar de tudo com acerto e precisão, resultará
sempre do condemnado systema atropello sério nas occasiões em
que mais ordem se faz mister para a ·realização de determinada
medida de caracter urgente.
E' justamente isto que nos conta a introducção do relatorio
do Sr. Ministro da Marinha.
Quando se pensava em r·epellir a mão armada -o in justificado
lEcvante das guarnições de alguns navios. em Novembro, não foram encontradas no deposito da Director!a. do Armamento as ·cabeças de combate para os torpedos dos destToyeTs, e só 48 horas depois foi possível apparelhal-os convenientemente'
E como se soubesse que os navios revoltados sahiriam á barra durante a noite, houve a idéa de minar-se o porto para espe..
ral-os. Verificou-se, então, que para conseguir uma mina completa
era preciso recorrer a diver·s os pontos da nossa bahia, distantes
llté o.ito milhas entre si!
Não póde haver prova mais evidente de uma desorganização
completa.
Fóra tambem esquecida a base entre a qual deveria assentar
o ed ificic a. construir - a disciplina - e que essa não existia n as
gu;;.rnições, ·Compostas de indivíduos na •s ua maioria provindos de
ralé social, prova-o ele sobejo a expo-sição dos factos occorridos
em uma das unidad es da esquadra e relatados concienciosa e claramente por um dos mai-s bellos ornamentos ela marinha d-o Brazil, -o Sr. capitão ele corveta Durão Coelho.
Depreh.encle-se, poi·s, das considerações que vimos fazendo, que
pela organização da Armada s e empenharam os d,ignos almirantes que lealmente serviram aos governos Rodrigues Alves e Affonso' Penna.
Ambos intelligen tes, ambos profissi.onacs de m erito, ambos dotado,s ·das mel,hores in'tenções, trabalh&ram, um demma11d-o as .soluções de todos os assumptos, para maior meditação em cada um
clelles, -outro, precipitando as deliberações, na ancia de tudo resolv.er dentro do estreito ],i mite de sua administração.
O primeir-o viu a terminação do seu quatriennlo sem pôr em
pratica nenhuma elas medidas por que se batia ; o segundo assis·
tiu ·de longe, alanceado na sua .alma d.e patriota, ao desmo:rqnamento do edificio, ".cuja construcção elle 'julgava solida e boa.
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E si esses dous illustres mi-n istros, usando <le processos differentes na gestão da pasta da Marinha, não conseguiram com a
melhor boa vontade a organização da Armada, principal thema
das suas cogitações, não vemos como resoQver o probiem;a com os
e!ementos de que dispomos, muito embora a capacidade individual, o valor e a abnegação da maioria dos nossos offidaes.
Qualquer outro ministro, offici.al da Armada ou não, que a;ssumir a administração das cousas navaes, terá de trabalhar com -os
mesmos auxiüares, que não souberam evitar o desastre soffrido,
e que pelos mesmos motivos ,não. saberão prevenir futuro.s males,
talvez d.e consequencias mais lamentavels.
Marinha de tradição, aferrada aos velhos systemas de outros
tempos, os seus antigos servidores difficilmente se libertar ão dos
moldes .dem.t ro -dos qua;es virr.a m se •eX!ercer a .s ua acüVIida•de .e a
dos seus ·chefes, prejudicando ,a ssim a nova feição que .o progresso
naval imprimiu ao serviço das esquadras.
A no'Ssa situação é mais difficil que a dos povos outr'ora sem
marinha, que ·Se resolveram a crear uma para -o seu ·paiz, e que
sem pt'eoonceitos •a V'encer o•rgamiz.a;ram-na .sob bases moder.n as,
sem .offensa á rotina, que é uma resistencia quasi indutavel.
Foi assim que a Allemanha e o fapão se ··constituiram em potencias navaes. Acquella possue "urnq organização a-dministrativa
e militar feita da expe'tiencia de suas rivaes; o peso dos seculos
não pesa sobre ella". Este, que creou a sua marinha apenas ha 40
annos, "ed-ificoUra de um só blóco, serr, sottTer, como outros povos,
as· lentas transformações que e1·am i?npostas pela successão elas
grmides descobertas modernas."
A preoccup.ação principal desses dons povos tnterl1igentes e praticas foi separar, na organização da força naval , o com mando· militar da administração, de modo que as soluçõ~.s de continuidade
desta não ·&e reflectissem naquelle que deve ser permanente e
alheio ás contingencias de situações políticas.
Si entre nós as ·c ousas se passass.em da mesma fórma, si tivessemos um Estado-Maior independente, ag,indo livremente na preparação da es·q uadra para -a guerra, na r.ea;liz.ação dos problemas que
dizem respeito á defesa nacional, não chegaríamos a ver a luta
elas comJ}etições pessoaes, cada quest~o resolvida á vontade deste
ou daquelle ministro.
E com· os nossos propri.os elementos, poderiam os a~nda enver edar por outro camilliw? Não se nos afigura possível. ·'
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Além da resistencia passiv•a que a rotina oppõe a novos moldes, predomina na Marinha de hoje .o sentimen•to do sectarismo
que reune em torno deste ou daq~lle almirante um limitado grupo
de officiaes, presos por laços de dedicação, amisade ou gratidão,
estreitados na desgraça dacs lutas políticas em que se •e mpenhou a
Armada Nacional.
•Cada grupo ·O·I ha com desconfiança a idéa e o trabalho que
outro emprehendeu, procurando não ver o que possa haver neHes
d.e conveniente e util, mas pondo em relevo, augmentando até, as
falhas e defeitos de que se resentir. Em vez da coop eração sincera
e leal, do cons·elho prudente e amigo que corrig.e, a oppos.ição
systematica, muita vez injusta, a matar todos os nobres estímulos.
E' a triste situação actual.
Após os calamitosos dias que tivemos ao findar o anno passado, não. ha noticia de que o nosso almirantado, que se reune semanalmente, tenha cogit-ado de d.irigir ao Governo qualquer exposição que servisse para oriental-o na resolução do intrincado
problema, que •está exigindo prompta decisão para nos erguermos
deste estado de abatimento e de desorganização.
Haverá maior defesa para a necessidade da missão?
O recurso que a·l guns apontam da ida de offi.ciaes ao estrangeiro para aprenderem organi:r.ação e pol-a em pratica entre nós,
jámais produzirá resultado satisfactorio. A literatura naval está
farta de bo.n s livros, onde facilmente conheoer.emos o modo pelo
qual se constituíram as esquadras modernas. Da leitura delles chegaremos á evidencia de que a França, outr'·o ra segunda potencia
naval do mundo, foi relegada a plano inferior, por soffrer, como
nós, do mal da tradição por ter como nós, de luta r contra a força
da rotina.
E si é admissiv·el que o estrangeiro nos instrua nas suas esquadras, .indo nós ao seu paiz, porque r<epugnar que transplante
ao nosso meio a experiencia adquirida, para no:s instruir em nossa propria ca·s a?
Accresce que o exemplo não será novo no Brazil. Por occasíão
da nossa independencia, ·a força. naval que os fundadores do imperlo tiveram de improvisar evitou que o Brazil se ·d esmembrasse,
ao· sahir da metropole. E Jaceguay, o .i'lustrado almirante, uma das
glorias da marinha antiga, conta-nos que os patriarchas da nossa
autonomia depararam . com um dos mais illustres homens do mar
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que o povo marítimo por excellencia tem produzido, o legendario
almirante Cockrane, ·então banido do serviço do seu paiz, para
organizar a força revolucionaria.
E da sabia organização, diz e!Je, fi·caram os germens de sã
disciplina militar que subsistiu até poucos annos. Ao lado de Cockrane serviram outros bravos officiaes inglezes, que entraram para os quadros da Armada BrazU.eira (ao serviço ela qual uns deram a v1;(J:a.~ outros o sang·ue e toclos o·s mais edifioantes exemp.liOB
de l eavda cl<e e de discipUna).

Foi por occasião da .independencia, quando não tínhamos marinha orgJanizad.a, dirão, talv·ez. E hoj.e tel-a-hemos, por aca;so?
IDo mesmo modo que nãJo :brepid•ã:mos em .ruppellar n•aqueUe momento da nossa histor.i.a para a proficencia estrangeira, rompamos com falsos preco.nceitos, libertemo-no·s da rotina ~ acceitcmos
a missão naval que pudermos obter d·e um povo experimenta;do l.las
cou~ms do m'ar, de um povo que Uver sabiamente organizado a ::ua
defesa marítima.
Só um meio se ·apresenta capaz de dar ao paiz a defesa que
e!le aspira, disse"o -o Sr. Ministro da Marinha: é entreg.a r po:r um
certo numero de annos a profissionaes competentes, não importando d·e que n•acionoalid·a;d•e, a d·ir·~cção do Es.ta;d·o Maior .e de outros serviços technicos.
Procura-se discutir ·contra a medida, affirmando-se que nação
alguma até hoje lançou mão de tal recurso para organização dE·
sua força naval.
Q1Lid inde? Não V·emos onde está a necessidade de cobrir a
nossa acção com a acção alheia. Fossem os os primeiros a assim
proceder, e nem por isso deveríamos abandonar .a idéa.
No .Tapão, entretanto, -explica o il!ustrado almirante Jaceguay,
logo que se firmou o poder imperi11l do Mikaclo, grande numero de
estrangeiros, inglezes, francezes, amer.icanos, foram contracta los
para auxiliaDes da administr.ação em todos os ramoR do serv·i(;o
nacional; para instructores foram chamados offi.ciaes francezes e
uma commissão d·e officiaes e marinhe.i ros inglezes esteve col'tractacla por muitos annos serv.inq·o em varios estabelecimentos ela
marinha e .a bor-do dos navios.
Em Yokusuka, construiu-se 130b a direcção de engenheiros
francezes um arsenal de marinha coro todos os me'horamentos dos
mais modernos -estabelecimentos congeneres da Europa.
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E julgando-se prepanado par•a a dir·ecção dos seus estabelecimentos, o Japão despediu de uma assentada todos os profissionaes
estrangeiros que os haviam assistido até .então. Navios, porém, que
foram p;an·ejados •e construidos por nov·eis · engenhei'l'os indígenas,
constituíram mallogros que ü governo teve de remediar•, r ecorrendo noova:mernote á ex,peri-erwia i.ngle~a.
Assim procede quem quer bem acertar, coHocando acima do
sentimento do nativismo, aliás respcitavel, a defesa .nacional, que
mais respeito nos deve merecer.
Ora, si é d·e exemplos que n ecessitamos, a.hi fica esse, .e bom
será que ad ientemos haver mais criterio na v.inda de uma missão
unica para o Estado-Maior ·c outros serviços t echnicos do que na
divisão de varios serviços por instructores de nações differentes,
como foi feito no Japão.
Outros ainda se insurgem contra a innovação, sob o funda·
mento de qu e os nossos officiaes conhecem a sua profissão, tanto
assim qu e viajam em navios de pequena tonelagem, isolados ou
em divisão, e chegam ao porto do destino, mostrando-se conhece ..
dores dos segredos d e nav eg.aç;ão.
Não n egaremos a verdade ela allegação, não acceitando, embora, a conclusão força da que do facto tir.a m os argum enta dores
adv-ersos.
Que a officialidade da nossa Armada conta no seu seio membros, em grande numero, de uma competencia rara, é cousa que
todos nós sabemo·s
E é justamente para que essa competencia mais se firme, em
proveito da P.atria a qu e s ervem, que desejamos a missão, á qual
sõmente 'incumbirá a organização dos serviços que digam com a
preparação para a guerra.
Não ha exem plo de uma esquadra numer-osa e composta de
elementos h eterogeneo:s, como a de Rojestwensky, navegar, entregue aos seus proprios recursos, uma distancia de 18.000 milhas,
caminho da guerra, sem incidentes de subida monta.
A viagem de Lihau ao Japão, descripta por Semensoff sob o
titulo "A caminho do sacrifício" é um attestado da proficiencia
da officialidade russ,a, no que concerne á n avegação.
Serviu, porém, essa proficiencia para vencer os japonezes '1.
Não, porque é pela sua organização efficlente que uma esquadra
vencerâ o .in.imigo.
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Emquanto os japonezes se preparavam par,a a guerra, constru-·
indo varios homogeneos para a sua força naval, adestritndo as
guarnições, a tudo attendendo nos menores detalhes, na -esquadra Rojestw ensky, nos · ensaios que ella fazia, aproveitando a propria viagem, as cousas se passavam de modo diverso. Uma ordem
deixava de ser executada porque não fóra expedida na forma officiaL
As guarnições russas eram formadas em grande parte de jovens marinheiros que viam o mar pela primeira vez, não se realizavam exercícios de tiro, não se conhecia a manobra de esquadra em combate, jámais se desenvolvera algum thema de tactica, e o estudo de questões dess-a natureza deve ser cuidado em
muitos annos de pratica.
Em summa, "on a oublié la pre1mere des verités: C'est que,
comme la religion sans bonnes amvres, la th<éorie sans pratique
est un non-s ens et qu'en chaque chose l'art n'·e st que !e couronnement d'un édifice qui a pour base !e metier."
_ Faltava á esquadra da Russia a organiz-a ção necessaria, o
preparo para ,a guerra e de cousa alguma lhe serviram nem a p-roficiencia nautica de seus offir:iaes ~em a bravura no campo da
batalha.
No que diz respeito ao Japão, Tol\ío commandara uma esquadr:;t
permanente por oito annos a fio, e tivera como auxiliares no feito memotavel de Tsoushima cinco vice-almirantes e sete contraalmirantes que foram seus camaradas ou seus discípulos, e CJUC
r eceberam a instrucção naval de suas proprias mãos.
Não colhe, pois, -o argumento verdadeiro, aliás, de que os
nossos officiaes sabem naveg-ar, sahindo galhardamente sempre
C.as commissões que lhes forem confiadas em tempo de paz.
O que se affirma é que não ha na esquadra organização que
a torne preparada para a guerra; o qp.e ·s e vê de modo inillud·i vel é
que no mar não estão desfraldados pavilhões de almirantes no;;sos; o que se deprehende dahi é que os nossos officiaes, desejosod
de aprender, não têm como aperfeiçoar os seus estudos; o ·qu•J
se conclue, afinal, é que se torna urgente uma medid-a salvadora
de tal estado de cousas.
Demorai-a, é difficultar mais a resolução do problema. Com
oro recursos ele casa, está evidenciad-o, não remediaremos o mal;
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soccorramo-nos, pois, d.a experiencia .a lheia e cumpramos o dever
inadiavel de prover convenientemente á d:efesa nacional.

*

*

Cabe .agora, aqui, a confissão leal do relator. Nunca via elle
sem repugnancia a idé.a da missão naval estrangeira para organizaçao da nossa esquadra.
Parecia-lh e, como a muitos, que era desnecessaria tal medida,
uma vez que com a nossa propria experiencia íamos fundando
ele modo definitivo o nosso prestigio naval.
O esbor.oamento das suas illusões fal-o um decidido partidario da mtssão n aval, com a qual, de futuro, terá de aprender F;em
desgosto e sem prevenção. E si verificar que o afastamPnte em
que t em estad-o da vida activa lhe difficulta a sua tarefa, com() o
honrado ministro da Marinha, deixará a outro mais moço e d"
justificada ambição a sua vaga no quadro.
A convicção intima de que procede patrioticamente aceitand'>
hoje para .a organização da marinha de guerra a missão estran-·
geira, o que a tanta gente se afigura impatriotico, dá-lhe fore)a e
incentivo para, .arrostando preconceitos , cumprir o qu e julga se.<" o
seu dever.
Assim, pois, terminando, pensa que a acceitação da emenda ao
Sr. Affonso Costa nos proporcionará os meios de obter marinh8lros; a rejeição da emenda do Sr. Thomaz Cavalcanti permittlrá
que o Govern-o contracte uma missão de officiaes experimentad·Js
que tomem sob sua direcção os serviços de estad o maior e outrll~
de caracter technicos, até .a sua definitiva reorganização.
O pa.tri·otismo e a illustração da Cama.ra melhor dirão em mr, ..
terias de tamanha relevancia que affecta os vitaes interesses tl.<1
P.atria.
Sala das Com missões, 3 de Agosto de 1911.-A ntonio Nogtieint.
Attendendo ao parecer elo Sr. Joã.o Vesp ucio.
Voto em ·sepaSubscrevemos com r estricção o proj ecto de fixação de força
rado elo
naval p.ara o anno vindouro, na parte r elativa á grande missi'i,o Sr. Francisco
estrangeira, por entendermos que á adopçfLo dessa medida se op·
Bressane
põem terminantes e claras disposições da Constituiçfw Federal e
por · estarmos convencidos d·e que, não obstante a .a.ctual situa--
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ção da nossa marinha de guerr·a, não precisamos recorrer á experi enci a e ao preparo de officiaes estrangeiros, par.a collocal"a em
conclições de satisfazer á patriotica missão que lhe incumbe.
Os motivos qu e determinaram a r estricção a que nos referimos estão eloquente e cabalmente justificados no bem elaborado
parecer do Sr . .João Vespucio, nosso illus tre companheiro de commissão o que nos disJ>ensa ·de maiores desenvolvimentos para n egarmoe ·o n osso apoio á i-d:éa da grande missão estrangeira.
Aliás, para isso, bastava a convicção, que nutrimos, de se
oppor á realiz·ação de tal med·i da, não só a l ettra como o espirito
da r espectiva disposiçã o constitucional.
Poder-se-ha objectar que o facto de se •e ntregar a direcção do
estado maior e o commando dos navios de guerra .a •officiaes est r angeiros, - não infringe o preceito constitucional, por se tratar não de uma organização permanente, mas de um a medida que,
pelo seu ca·r act er t ransitaria não d esfiguraria a natureza qu e a
Constituição do 24 de Fevereiro exige que t enham .as forças de
terra e mar: instituições nacionaes permanent es.
Quando a ob jecção não cahiss·e por si mesma em presenç a do
t exto insophism avel do nosso pacro fundam ental, bastaria, para
condemnar a idéa d.a grande mis·s ãp estrangeira, reflectir um pouco sobre o que encerra de previsão, sabedoria e patriotismo o seguint e excerpto de uma ordem do dia publicada após a guerra
russo-japon eza e transcripta no p·a recer do Sr. Vespucio: "A sorte
proporcionou ao .Japão uma experiencia pratica de inestimavel
valor durante a ultimá guerra. E' um thesouro, e é preciso guarc:al-o com .o maior carinho. E' natural o desejo das nações estrangcd ras de co nh ecer estes preciosos segr edos e, se cada japonez não
sq precaver, os habeis investig.a dores colherão um .a um todos os
·d etalhes in teressantes. R eunidos todos esses fragm entos de guerra, tornar-se-hão esses h.abeis investigadores senhores de conjuncto. E o Ja pão derramou, por porventura, o sangue de seus filhos
pa,ra que o mundo inteiro aprov eitasse de sua dura experiencia?
Em uma palavra - o melhor que t erão de fazer os officiaes japonezes será "guardar silencio soqre tudo o que se relacíone com
a sua profissão."
R econhecida a sua inconstitucionalidade, ocioso seria dar maior
explanação a argum entos pró ou contra a idéa da grande missão
estran geira.
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Em ta l situação, ·a ppe!lemos para os nossos proprios r ecursos, tanto mais quanto, nem mesmo os adeptos dessa medida negam con:p Et encia e va lor ao3 nnsos briosos oWciaes, muitos elos
qu::< eR s ~ h ombreia r..r c~J m os ·s eus collegas mais illustres das nações
m a is adiantadas e cap ?. zes, certarr:ente, el e realizar com o n ecessario prove ito os melh oram entos que r eclama o departamento da
Marinln Nacional .
.En tre as me did as qu e o Poder Legislativo pôd e decretar para
m d h orar a si tuaçã.o da nossa ma ri n ha de guerra, destaca-se a d : >
sorteio m ili ta r para o preenchimento das vagas qu e se der em no
qu aclm, e, como incentivo e medida de justiça p.ar a com os que
servem a Patri·a sem preten der proventos, lembra mos a de serem
pi·eferidos para os serv.iço.s das estradas de ferro e officinas nacio nlles, os marinheiros válidos que obtiverem ba ixa com boas
notas e de conformidade com a aptidão de c&cla um
Poderão fi gura r entre as autorizações qu e se facu:tarem ao
Governo:
Dar organização separada a administração ela Marinha e ao
cnmmanclo mil.itar;
Con tr.actar instructores, d·e ntro de determinado p eríodo, para
o ens ino naval sup erior e pratico, não podendo taes instruotores
occupar postos, em bora possam ter as honras destes, n en1 des empenhar outros cargos que não s-ejam os ela clooencia especial e
in s trucção profissiona l ;
E ntrar ·e m accôrdo com a directoria do Lloyd Brazil e.i ro, afim
.cJe s er collo cado em cada va por, para a aprendizagem elo serviço
de machinistas, determinado numero de homens válidos, d·estin ados ao mesmo serviço na IYrarinha de guerra nacional.
Essas medidas, exceptuadas a do aproveitamento dos marinh e.i ros que deram baixa e a do aprendizado elo serviço de machinista em vapoTes ·da nossa marinh ~t m ercante, já se acham consignadas nós brilhantes pareceres dos Srs. Joào Vespucio e Antonio
Nogueira.
Acceitamos,' como se cle pr.ehencl e do que fica exposto, as enwnclas elos Srs. Thoma z Cavalcanti e Affonso Costa.
A Commissão a presenta r á emendas no se ntido elas m edid as
lf'mb radas. ·
Sala das Commissões, 10 de Agosto el e 1911. -

sane.
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Parecer éia
A Commissão de Finanças conv idada a
Commissão ·de o proj ecto n. 41, deste anno, fixando a força
Finanças
de 1912 e sobre a ·emenda suppressiva das
que por ventu1·a se] arn contrao. aclos" do árt.

emittir parecer sobre
naval para o exercício
palavras "e de outros
1, 1o in-fine, vem desobrigar-se do .s eu dever, d·ec:arando desd e logo que embora não
divirja do illustre autor da emenda quanto a fôrma e redacção do
allud.ido projecto, que incontestavelmente são defeituosas, não .está, entretanto, de .accôrdo com os seus intuitos que não são outros sinão o de impedir que sejam contractados offici.aes estrangeiros para instrucção da Armada NacionaL
Desde o alvorecer da nossa independencia foi reconhecida coJEo uma necessidade urgente e inadiavel a formação de uma esquadra forte disciplinada, não só paTa a manutenção da conquista
de 1822, como tambem para a defesa do nosso littoral .e da nossa
riqueza, como tambem da integridade e honra da nossa patria.
Os nossos antepassados não pouparam esforços nem sacrifícios para a realização dessa obra grandiosa garantidora da paz e
do nosso progresso. Infel.izm ente, porém, nem todos os governos que
se seguiram, tiveram a mesma orientação fle modo que a nossa
gloriosa marinha que occupou o primeiro lo~~ar no continente Su:Ameri•ca'!lo 'e que t3Jntos .s erviços •prestou á causa .da civilização,
foi pouco a pouco se reduzindo que della quas.i que só restavam
as suas tradições.
Proclamada a Republica, verificou-se desde logo a necessidade da reorganização ·do nosso poder naval, não por descabWas préoccupações de h egemonia que nunca tiv·e mos, nem com intuitos
aggressiveis, mas .sim impellidos pelo dever, senão pelo direito,
cl<• defesa da nossa patria.
Todos os ministros, que occuparam o Cj:ep.artamento ela Marinha, têm pugnado pelo aperfeiçoamento ·cl<.L nossa esquadra, não
só pela acquisição ele modernas unidades como pelo preparo elo
p essoal.
Infelizmente pouco ou nenhum resultapo foi obtido.
Emquanto outras nações se aperfeiçoav.a m na arte ela guerra
com a introclucção ele novas maclünas e apparelhos e com adopçãÕ
ele modernos ·ensinamentos, a nossa marinha minada pela .indisciplina e pe 1as lutas intestinas, ficára estacionaria e ;i nerte, completamente impropria para as elev3Jdas funcções que lhe compete
desempenhar.
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"Depois da campanha do Prata e da guerra do Paraguay, es_creve o illustr'e almira.nte Marques rLeão, a Marinha Brazileira
clescançada nos louros de sua victoria foi se deixando ficar s·e mpre aquem elo progresso ela arte ela guerra, justamente na época
em qu e e!la mais t em r esolvido."
"Os nossos habi to·s, os nos·sos processos, as nossas praticas foram se conservando as mesmas e a nossa esquad-r a ·desapparecenclo. •·
"Durante um largo pel'io-do, annos correntes, pócle-s·e dizer
que o Brazil Hcou sem ·esquadra."
Deante dessa situação deprimente para a nossa nacionalidade,
perigosa para o nosso socego, cheia ele incertezas para o nosso
futu ro, coube ao almirante Julio de No•r onha. secundado intelligentemente pelo saudoso Deputa.do Laur•i ndo P.itta e forteme·nte
amparado e apoiado peio então Presidente da Republica, Dr. Rodrigues Alves, a inicativa ela nossa reorganização navat, com a
apresentação ele um plano que de accôrclo com as modernas exigencias ela guerra, mereceu approvação do Congresso NacionaL
Substituindo o almirante Julio de Noronha na pasta da Marinha, o almirante Alexandrino ele Alencar, comquanto tivesse
proposto e conseguido modificação do plano já em vias de execução, não J.evou outra preoccupação sinão a de contribuir para
a resta11ração da nossa Marinha.
Ao . lado da acqu.isição de poderosas machinas de guerra para
o ·a,p:p arelhamento de uma ·esq uadra mocl·er.na que rivaLizasse com
a~ mais adeantadas do mundo, durante o quatriennio Affonso
Penna, forçoso é confe-ssar, tamb em se cogitou da educação e preparo elo pessoal, com a reorganização ela Escola Naval, creação
ele escolas de profissionaes e reabertura de escolas ele aprendiz·e s
marinheiros.
As provide-ncias tomacla,s em relação ao preparo dos officiaes
e do pessoal para •a nossa esquadra foram, porém , tardias e insufficientes. Tardias, porque antes da construcção das formidaveis unidades, devíamos ter o pessoal em numero e capacidade
para guarnecel-a!'l, -afim de ·evitar o que aconteceu pelas ne-cessidades do momento; acceitação ele voluntarios de toda a especie,
sem a precisa escolha, reUracla precipitada cl·e aiumnos dos estabelecimentos de ensino, sem idade, robustez e preparo necessa-
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rios completa mistura dessas crianç,ls com os mais vi·ciosos ·e le·
rnentos.
Insufficientes, porque o preparo ministrado pelas nossas es
colas por si ·só não bastava para clirecção e commanclo de esquadras modernas.
A este proposito escreve, na introducção no seu r.elatorio, o
Sr. Ministro ela Marinha:
." A facta do elemento principal, com moções .i ntestinas, o eles·
curo mesmo em qu e permaneceu a Marinha, trouxe aos nossos officaes o desinter-esse pelas cousas ele sua profissão e o consequen·
te desconhecimento elos crescentes progressos diariamente introduzidos na Marinha de hoj e.
"Como e·u, os offioiaes de postos eleva,dos, ·igualmente attin·
giclos pelo grande mal commum, fosse porque a idade não per·
mittisse gr andes esforços, fosse porque o habito já lhes houvesse
enraizarlo praticas não mai·s admissiv·eis, ou fosse aill!da porque o preparo do off.ioial superior não se limitando apenas ao
de um bom especialista, não se adq 1ui·re, com -a mesma facilidade,
o caso é que a grande maioria cleste;1, por culpas as mais elas vezes
alheias á vontade propria, permanep•eu no atrazo ".
Com :a recente acquisição elo nov-o material ele guerra, grande
parte ela officiaciclacle despertou do lethargo em que jazia; 1a maioria dos moços dos que ·com forças e ·esperanças podiam <;tedica:r-se
ao trabalho com tempo deante de si para lhes ser ·dada a awbi·
cão ele gl·oria trabal-h ou, estudou, preparou-se."
" O desequilíbrio entre a nossa p.ova esquadra e os arsenaes ·e
meios ele mantel-a, compara-s-e perfeitamente ao que se passa
entre o grande grupo de officiaes, moços preparados para a esquadra ele · hoje, mas que preci-sam ·ele che·fes e officiaes que os di·
rijam."
' .! ' ~-~ · 1:- i_l
'"
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Quando julgavamos que, com acquisição elas novas machinas
de guerra, as aspirações ele muitos annos estavam satisfeifas, os
enormes sacrifícios cl·o povo compensacl·o·s, o nosso littoral, o nosso
commercio e a nossa Patr<ia a salvo ele qualquer offensa, eis que
com surpreza geral, os tristes acop.tecimentos occorridos na ba.hia ele Guanabara vieram demonstrar quão fragil era :a nossa or·
ganização e quão infructiferos foram tantos ·esforços empregados.
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Verificou-se que não bastavam a bravu:i·a, a intel·igencia e o
patriotismo dos ·officiaes da nossa marinha, e. a competencia
de muitos. d.elles asim ·como que não eram sufficientes as formidaveis machinas 'a dquiridas, era preciso tambem a capacidade t echnica não só para a clirecção s up erior ele accôrüo com os programmas de arte ele guerrp,, como para o manejo dessas armas, as::>im como tabem era indisp ensavel uma nova organização em todos os serviços ela Armada, de modo a tiral-a da concentração administrativa em que vive atrofiada e a libertai-a da JJalta el e methoclo e criterio na distribuição elas dJversas funcções r elativas
ao preparo para a guerra e direcção de ·commanclo de forças.
Conhecendo a situação real da nossa marinha ·e verificando
com a maior exacticlão que, .com os recursos proprios não era poss.i vel conseguir a uma completa reorganização em vista elo atrazo ·e m que te)TI ficado uma grande parte ela nos·s a offici.aliclade
em materia cl·e guerra, o illustre ministro almirante Marq ues Leão
não vacinou no relatorio em "confessar a situação ela nossa 'Officialidade, mostrar ao paiz os males e indicar o remedio, pondo de
parte a vaidade, r.efreando o orgulho e supitando preconceitos.
com '0 unico fito de salvar a tMm·inha".
Empenhado na defesa nacional e na reorganizaçào ela nossa
fo rça da Marinha, o Governo actual, medindo bem a sua responsabilidade ·e reflectinclo maduramente sobre o alvitre que devia
suggerir para 'Obter o clesidercuturn que tem em vista, não duvidou
em propôr que se recorresse aos conselhos e as esperanças de outros povos, pedindo a vinda de officiaes de reconhecida capacidade para a direcção elos .cJiV'ersos serviços technicos e instrucção
ela officiaHdacle ela Marinha NacionaL
Tendo o povo brazileiro feito os maiores sacrifícios com
acquisição elo material para a nova ecquaclra e clespenden{lo o Thesouro annm1lmente ·quantia el·ev.adissima com a sua manutenção,,
torna-se n ece·ssario para conseguir a maior sornma de resultados
e melhor approveitamen to desse material que s·eja convenientemente preparado e instituído o ·pessoal que tem a seu cargo a
clirecção e commai1du.
Si a experiencia ·de muitos anuas e factos recentes· vieram
demonstrar quP entre nós não ha recursos necessarios para collocar a nossa Marinha no m esmo pé que as de outros povos. orgmlizaclas muito tempo depois da nossa, si não dispomos de te-
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chnicos e profissionaes em numero e condiçõ es convenientes com
a capacidh.de para incutir no ·espírito da nossa Marinha os ensinamentos •e os progressos obtidos á custa dos maiores sacrifícios,
pelas nações do velho conbinente, sempre preoccupadas com as
cousas da guera, sig.a mos com coragem e .e xemplo de outros, ·indo buscar no estrangeiro os factores intellectuà;es e as gu ias espirituaes da reorganização do nosso poder naval, tão necessario
á paz e ao progresso do Brazil.
O augmento de despeza que essa providencia acarretará será
fartamente compensãdo não só com a melhor utilização do mat&rial e dispendios feitos, como tamhem com apparelhamento da
úossa Marinha para ra completa e efficaz defesa da nos·s a Patria,
que não pôde estar desprevenida contra possiv·eis desrespeitos aos
nossos direitos e á nos.sa integridade.
Combatendo a idéa lembrada pelo Governo, como meio de
tirar a nossa Maninha do estado precario em que se acha, allegam os seus advers.arios ·que é ella inconstitucional, offensiva aos
nossos bri-os e perigosa á nossa defesa.
Contractando officiaes ·estrangeiros para os diversos s.e rviços

da Armdaa, o Governo não incorre •em censura de nenhum dos
1

textos constituciona;es invocado•s (ai'ts. 14, 73, 86 ·e 87). Os -of!iciaes estrangeiros que vierem coLLABOUAI\ comnosco na remodelaQão da nossa Marinha, ensinando a organizar •e dirigir todos os
serviços e instruindo os nossos offioiaes, si trazem os conselhos,
o saber e experienda de longos annos na .arte da g·uerr a ·e .s i ·são
destinados ao preparo de no•s sa officialidade para todos os misteres da profissão, absolutamente não serão incorporados ás nossas forças como parte integrante da Marinha, nem terão a menor
partícula do ·c ommando.
Os officia;es estrangeiros não virão occupaT cargo publico e
muito menos pertencer ao quadro da Marinha, virão aperrrus exercer uma. co.m missão technica. e de caracter temporario nos diversmi serviços de organ•i zação e instrucção da Marinha Nacional.
Si a constituição, no •a rt. 34, n. 18, confere á União a facu lda,de de legislar sobre a orga;nização ao Exercito e da Annada
e no art. 87, § 2°, dispõe que a União s•e enca·r regará da instiJ"u·
cção rnilitar dos cOT1JOS e armas e da instru cção 1hilita-r· SU1Jerior·,

é cl•a ro que não exorbitam de

sua~;

.attribuições e, ao contrario,

153
cumprem o seu dever os pocleres publicas, procurando, pelos meios
que julguem mais ·c onvenientes e mais -efficaz·es, organizar e pi:·eparar a força armada para pod er desempenhar a sua missão sociaL
Tmnbem não póde offender os nossos brios e muito menos
causar magoas á nossa valent·e e gloriosa Marinha de Guerra a
inicativa que, levado pela força de circumstancias e pelo ardente
desejo de servir - á causa ela Patria, tomou o Governo_ Não será
n primeira vez que vamos recorrer ao saber e experiencia ele outros povos, nem será o Brazil a unica nação que tenha tido n·ecessiclade ele pedir a outros o auxilio de que carece para o aperfeiçoamento elo seu serviço publi·CO.
Quando os nossos antepassados julgaram de conveniencia a
organização de uma esquadra para a clef·esa do nosso littoraf, da
nossa riqueza e ela nossa independencia, foram CoclHane, Taylor,
Crosbie, Greenfell ·e outros estrangeiros que pl'estaram o concurso de sua experiencia e ·sab er para tão importante commettimento.
Os nossos officiaes do Exercito e da Armada já se sentiram
alguma vez humilhados recebendo instrucção e praticando na
arte da guerra arregimentados ou incorporados a batalhões e em
navios estrangeiros e sob o commando -ele officiaes estrangeiros?
Teriam Udo a sua dignidade offendida os officiaes brazileiros
quando, na guerra do Paraguay, estiveram sob o commando em
chefe de Mitr·e? Não esteve sob o commando geral de um marechal allemão o exercito internacional composto de tropas russas,
francezas, 'allemãs, ingleza;s e japonezas quando operava na China?
Porventura esse facto foi r·ecebido como uma affronta aos
otficiaes das diversas nações?
Si o Japão, a Argentina, o Chi!·e, o Perú e a Bolívia recorreram 1ao velho mundo para pedü as luzes de .sua experieuda e
as lições dos conhecimentos modernos sobre :a arte •da guerra, só
um mal .entendido excesso de patriotismo pÓde insurgir-se contl:a
uma medida n ecessaria para reoTganização de nossa foi·ça naval .
Assim como o Congresso Nacional concedeu 'a utorização ao Governo para contractar offici•a es estrangeiros para instruir o Exercito, não. ha razão para que seja nei;?ada pruriJ, os ·s erviços da Ma-
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rinha, nanto mais quanto a situação des ta parte ela nossa for ça
armada, no momento, é muito mais merecedora de atten Ção c ele
cuidados.
A propos ito d este assumpto, don s illustr es m embros da Commissão el e Marinha e Guerra se referiram á missão franc eza qu e
está diri gindo o s erviço de ínstrucção e r emod elação ela forç.a publica do Estado cl.e S. Paulo. T endo o governo paulista r eorganizado todo s os s erviços a ca:rgo -elo J<Jstado, pa ra o. qu e f.oi procurar
'" con1pet en cia t echnica e profissional, sem cogitar d e naci-on a lidad e, ta nto que entregou a dir ecção de muitos d-eparta m entos assim
como a r egencia de aulas, a americanos, fran cezes, suissos e outros,
ch egou a v ez de ser dada á F-orça Policial uma organ izaçã o e p·reparo differ entes elos qu e tinha e ·qu e eram dem a is a ntigos ~ atr a.7a.clos.

Dispondo o E stado de cerca ele cinco mil hom ens na sua forçrr
e cl espcncl enclo ann ualm ent e p erto el e oito mil cont_os com a Sllfl
ma.nut ençã o, er.a vr eciso ti r ar d esses homens e dessa gr anrl'>. somma
o ~ maiores n•sulta clos possíveis em proveito ela ora em publi.ca e da
gar a nti a el e t ocl·os os direitos . Par a iss o s er consegu id-o, só uma
r eorgamz ac:ã.o completa e uma instr ucçã.o e preparo mínist r ados
1
por profí ssion.aes compet entes.
Occnp:J.n:lo a past a ·d o Interior e da Justiça no gover n o ue
r r~ ·l ato r d c~tc par ecer tomou a inicia tiva de propôr a o
cn tii o p r cs nl onte do J1Jstaclo, Dr. Jorge T ibyri çá, .a v in-da de inst r u-ctores estrang eiros para a F'orça Pol ieial.
S . P a ul o, o

Contl'act a da clir ectam en te p elo Governo B'ecleral t: om o gove rn o fr an cell, porque o Jj]stado n ã o tem r epres entaçao exter ior, a
missão ! ~. está, j:i, h a c1nco annos .
O q ne ell.a t em feito , os r esultados p or ella obtidos estao Ih J
llominio publico e são conhecidos de perto por to do s qu ant os t êm
a ssis tido :cs n1an obr as e cxcrci eios ·da forçfl. Sem comman clo ele
ba,t alhôcs e s em í nt e r ve nr~ ft o clireeta n a pa rte a dm ini:;hat: JVa; os
off ici<tcs · fra i1 cPz: es, com o t echnicos e profi ssiou aes, dir igem t octos
o ~ s erv lÇ()S r ei<
,Jivos a o materi al e ao p e-s soal, cuidand o rl escle os
detalh es mais insign ifican tes até aos mais co mplicaclos ptocessos
da a rte ll1 0c1erna.

Aco+lSe!h am o go verno, inst ru em os o.fficiaes e pr opüem :as
m ed·lcl as con veni ent es e n ecessarios á di s ciplina e preparo da torça.
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Sem -offensas a m elindres e sem .pre-occupaçôes subalternas, o
trabalho da missão franceza em S. Paulo pôd e servir de ·exemplo
e de estímulo para que a rotina e o preconceito não venham prejudicar iniciativas digna~ dos mais francos applausos.
O terceiro argumento invocado contra a vinda de officiaes estrangeiros para a instrucção da rwssa Marinha de Guerra é tão
fragil e insubsistente como os -outros.
Dizem os adversarios da icléa que n ão devemos confiar a e~
trangeir-os os nossos segredos, a chave da nossa seguran~;a. e os
processos da nossa defesa, que em todos os tempos t êm sido um
patrimonio sagrado vedado á curiosidade d e outros povo::;.

Como phrase é de incontestavel effeito, m as não t em sido as~im
entre nós. Si não dispomos de ars ena·e s e estaleiros des tinados á
construcção e apparelhamento dos elementos para a nossa defesa,
'E; si os no ss o~ navios, armamentos, foTtalezas e p etr echos bellicos
são por demais conhecidos dos estrangeiros, pois são elles os fornecedores de tudo quanto temos para a nossa segurança, não se pôd e
dizer qu e só agora vamos r ev elar a officiaes estrangeiros os segredos que têm sido vedados, em todos os tempos, á curiosicla(l(• de
outros pov-os.
Procurando no estrangeiro p essoal technico pa ra instruir e
preparar a nossa Marinha, não fazemos ma:is do qu e pedir qu e ve··
nham coLLABOHAH oomnosco na reorganiz·ação da esquadra, ensinando a guiar e ap rov eibar, de accôrdo com as modernas lições
ela arte ela guerra, o material que adquirimos.
O im aginaria perigo não existe. O Gov·e rno teTá o criterio necessario .p ara saber fa zer a escol h a do p ess,oal, do mesmo mu do qu e
terá a faculd ade ele disp ensar os seus serviços quando julgar de
con venienei a para os interesse-s n acionaes .

A defesa da integrida de e ela honra da Patri a está . contiacla
ás nossas forças armadas. Não lhes falta bravura nom patr iotismo,
mas, para que ellas possam n o momento actu al desempen har a sua
nobr e missão torna-s e preciso que ellas se colloquem ao · par elos
progr essos da a rt e ela guerr a, pe,dinclo a ou tros povos as li ções da
exp eri encia a d·qu irid a á cus"ta de gran-des esforç os e s.a crificio's.
Sigam os -o exemp lo de outros, colloqu emos de lado preconceitos
e vaidades o cuidemos da defesa nacional, pois n·ell a es t á a garantia elo. nosso progresso, da nossa honra e da nossa ind epend enci a.
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Pelos motivos expostos a Commissão de Finanças, unicamente
como meio de corrigir a foTma e redacção do projecto collocaudo
offi ciaes cont ractados como parte integrante da força nav al, ar.eitn.
a emend a s uppressiva d as pa lavras "e àe outros que por-v en t tira
sejant contTa ctaào s ", com a seguinte sub-em·enda:
"Art.
Fica o Gov erno autorizado a contractar no estrangeiTo officiaes idoneos, para instrucção e ad estramento dos offi.ciaes e praças da Armada e para instrucção nos demais serviços
teclmicos da Marinha de Guerra."
Sala -elas Commissões, 25 de Agosto de 1911. - SeTyio Sctboia .
Presidente interino . ~ Car closo ele Li lm eiàn, R elator. - Linton·i o
Ca,1·los. -· Lvra Cctst1·o. -

R ctul JPernancles. -

Soct?.. es elos Santos.

Vencido, com voto em s e:par.ado. - Erico Coelho. Vencido, com
voto em separ ado. - Li l cinclo Gu an aba1·n. v .otanclo a favor da ià.éa
principal contida na emenda aclditiva elo r elator, e ntendo qu e ella
eleve ser clesta·cacla elo projecto el e fixação da força naval, a que é
totalmente estranha, para constituir proj ecto separado, que permitta maior exa m e e desenvolvimento detalhado e para não collo·
car o Governo na oontingencia ele ser impedicl·o el e collaborar com
c Congr es·So em materia de t a l r~levanci a . - H01n ero Baptista.
vencido .
Voto em sepaE' cheg.acla a opportunidacle el e emittir, pela primeira vez, o
rado do Sr . meu voto adverso á vinda de militares estrangeiros no proposito
Edco Coelho de instruir, sinã o educar, os brasileiros alistados no Exercito Nacional, bem como na Marinha d·e Guerra, pois me opponho a todo e
qualquer medida governamental n esse sentido.
Sou pelo parecer do Major Assis Brasil, o bel1o typo ·d e cidadão•soldaclo; pois só em virtude d e alliança defensiva e aggres ..
siva, entre na<;ões cultas, a missão militar de ·estrangeiros não
melindra os brios do soberano colleçtivo que recebe o favor; r efirome ao povo da democracia, consciente dos seus destinos, forte na
paz e corajoso na guerra.
Não se perd eram. felizm ente, J;to Br·a sil R epublica as tradições
de moralidade, de intelligen cia e de bravura que sobreclouravam
as armas de terra e mar do Brasil Imperio, orgulhoso tanto p el'l
h eroismo .da raça, quanto. p elo nativismo elo caracter .
Mas perd eu-se, infelizme.nte, n·estes Brasis da F'ederação a com-.
postura de jui~e~? e tribunaes e, qoUJ. as nof!Õe<! de justiça ou de
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equidade, p erdeu-s e a tradição da mag·istratura brasil!ense, a joia
por e.xcellencia da corôa de Pedro li, cujo zelo exemplar de Go·verno cr.a pela ordem de direitos civis e garantias individuaes.
Não dou o meu obscuro voto p ela dispendio do nosso caro r ealouro para gratificar missão militar alguma, v enha da Allemauha
ou proceda do Japão, visto que temos bastante nervos e musculatur·a para a guerra defensiva e aggressiva talvez.
Entretanto, dou com anteced-encia, á Commissão de Finanças o
meu voto, para quando elaborarmos o orçam-e nto da Justiça, rlc
sorte que v enham de Berlim, onde ha de s·obra juizes inconupi;deis,
desde o tempo de Frederico II, v enham r ecompôr ·entre os brasi.leiros a tradição da magistratura, como o Imperio leg·ou á Revublic~;, para exemplo. Erico Coelho.
Na proposta de fixa ção das forças de mar para o exercício pro- Voto em sepa:ximo futuro, encontram-s e as seguintes disposições:
rado do Sr.
Art. 1." A força naval para o exercicio de 1912 constará:
§ 1"., dos officiaes do corpo da Armada e eLtss es annexas constantes dos resp ectivos quadros e d•e ovTltoS l~uE
PORVENTURA SEJAM OON TRAC'l'AD OS.

As palavras que se acham sublinhadas no texto acima r eferido,
unidas ás qu e se contêm nos §§ 4° e 5° do mesmo artigo, indicam
o proposito de ser cons eguida uma l egislativa que justifique a incorporação autorização d e officiaes estran geiros no quadro do s officiaes de nossa marinha d e gu erra, elo mes mo modo quo vão ser
contractados 2.00.0 marinheiros e mais 1.500 foguistas para servir
nos n avios ela esquacl!'a nacional.
Este dispositivo, lembrado como um alvitre salvador, para libertar a nossa esquadra da situação esboçada no ultimo relatorio
do departamen to da Marinha, tem sido, com razão, combatido por
inconstituciona l. De resto, nem· todos acceitam como vantajosa:
para os· mteresses ela defesa elo paiz ~ a ieléa de ser entregue a·
Úma missão es trang eira a instrucção t.echnica e profis:sionaJ ' dos
nossos -officiaes de Mariuh,a .

Soares dos
Santos
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Mas, ni1o é propriamente a questào d·e constitucionaliclaue do
r-roj ect·o a que dev e impressi-onar a Commissão de Finanças.
O honrado relator, discorrendo sobre esta pa.rte, teve a precauçào ele decl.ar.ar-s e em clesaccôrdo com o proj ecto, porquanto manifestou-se fav-orave l á emenda que manda supprimir as ultimas
referencias d-o § 1", fad endo acreditar que os -officiaes estrangeiros, qu e vierem collaborar na r emod elação d_e noss·a esquadra, aqu. ·:
permanecerão na qualidad e de instructores, sem uir·e íto a occupar
um cargo publico e muito menos ele pertencer ao quadro dos ol'flciaes de Marinha. Sendo assim, a questào constitucional nào t em
m.ais razão de s er .
Torna-s e, comtudo, conveniente explica r as razões justificativc\S
do projecto, afim de evitar qu e perdure a opin·i ão errada, c1e f]Llf~
elle servirá P•a ra corrigir os d·efeitos oriundos da deficiencia ü. e
educação profissional e da falta de iniciativa dos nossos officiaes
de Marinha.
Demonstrando a vantagem de serem contractados esses im:tructores, disse o proprio ministro ela Marinha, que os nossos officiae:;
estão desint eressados de sua profissão e em consequencia não podem
acompanhar os progressos que .a Marinha ultimamente i.em tido,
s endo que essa accusação recae sobre os officiaes de pr'~Ws el evaelos, que são os atrazados e impederp. com a ,sua permanencia no
serviço activo, que um grand e grupo cle moços prepa ratlos para
a esquadra ue hoj e, t enha uma diTecçiio conveniente c obed eça aos
cem mandos de officiaes capazes.
1

Quer isto diz er que os commandos serão exercidos provisoriamente p elos officiaes estrangeiros, cuja acção desenvolvida virá forçar a r etirada elos descrentes, crea.ndo a opportuniclade para que os
moços p 1·epar a c/.os occupern effediva!ll·ente os postos de cl'irecção. e
pos&a.m no futuro , pelo contaeto m ais intimo com os seus navios,
assegurar os exemp ~ os de disciplina, incutindo no animo elos marinheiros, o rigoroso cumprimento ·do dever p,rofissioi~al. Tal é o
quadro reconhecido pelos que têm a s esperanças depositadas no novo progr.amma naval, que procura fazer o r ejuven escimento dos
quadros, mas desconhece a necessidade primordial do emprego de
outras medidas administrativas consideradas urgentes J?ara rp el4orar a uo.ssa esquadra, as quaes tên;I .siélo constantem(lnte açliadas
em virtude da.s co~1dições prementes ~as fina~ças do paiz:
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Não se deve, portanto, levar á conta de officiaes distinctos.
os erros que Hão motivados por factores divers-os de su a voutacL, o
que devem antes r e1'l uir sobre R adm'inistraçào da Marinha, porque
desta dep end e a transmissão de orrl ens indispensav eis e o forn ecimento ele recursos necessarios para tornar efficiente o evoluir de
nossa esquad-ra.
Si nós não temos marinheiros para compl ebar as equipag:~ ns
dos navios ele guerra, si não l1a siquer estabelecida uma lei regulando o preceito constitucional sobre recrutam ento de pessoal pal- ~'.
a armada., e si, o proprio ministro é o primeiro a confessar a çcmclição vexatori a em que se encontra, ·obrigado a contractar marinh eiros 8 foguistas 0s trangeiros por insufficieneia de naciona rs preparados para o des empenho dessas func ções - n ào podem ser os
nossos offici aes resp onsaveis p elas faltas ·contimms que ünp E'C\(oUJ a
collaboração de seu esforço patriotico e diminuem a s ua activiclade
lntelligente, forçando-os, ape;:a r de sua responsabilidade de '~om
manclantes, á situação de meros _espectadores, a espera que .a iniciativa gov-ernamental lhes ampare a au to ridade periclitante e
faça dotar a nossa Marinha de guerra com ·elemen tos que ella reclama para poder ·Se d-e senvolver.

II

Um exemplo da dedicação e da competencia dos officiaes ele
nosSia marinha de guerra, eu observe,i com a divis ão mixta que
acompanhou o Sr. Presidente da Republica, na sua ultima viag•e m
ao Estado da Bahia. Por mais que p-rocurem escurecer a noção
d·e ordem, de disciplina, do valor ela nossa marinhagem e dos
nossos resignacl·o s officiaes ele Marinha, essa divisão realizou a
prova compensadora de sua .c apacidade profissional, d·esfazendo
a importancia da proposta relativamente á .i ntromissão d e officiaes estrangeiros na ·escala de servtços da marinha nacional; mas
por outro lado ·essa pr.ova to.r nou saliente a exiguidade d•e r ec ursos com que lutam os nossos navios de guerra para eles-emp enhar
as commissões .que lhes são confiadas pelo Governo :Federal.
1\fo ·e mtanto, as evoluções effectuadas pe'a divisão rnixta, sob
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o comman.do do provecto contra-almirante Belfort Vieira, foram
tão precisas, as distanci-as guardadas pelos destroyeTs foram por
tal forma reguladas ·e m obediencia ás ordens transmittidas pelo
navio chefe, qu·e mereceram do Sr. Presidente da Republica ·as
expressões elogiosas constantes de sua carta dirigida ao Ministro
ela Marinha e da qual consta "t e1· sido aqu ella viagent um fel'iz
pret ex to pa1·a dem.onstração â R epublicct e ao mundo el e que a.
nqssa marinha d:e guena conserva a sua vvtalicieàarle e, com o
vigo1· àe sempre, te1n o mesmo amor t1. Pat?"ia e â sua profissão,
que tiv eram os que são vene1·aàos po1· tenm coberto de gloria o
nosso pavilhão".

Si f.alhas foram notadas durante aquella travessia, ellas devem ser attnibuiclas ás cir·c umstancias desfavoraveis, que impediram que :aquelles navios pudess-em iniciar a sua viagem com
a tripulação r egulamentar. O S. Pctulo, por exemplo, que na volta fôra incorporado á referida divisão, dispunha apenas de um
terço do numero de fog~i·stas julgados necessarios par.a o funccionamento das respectivas machinas; bem se comprehende quanto devêra ser exhaustivo o serviçq destes home!l!s para obter o
deslocamento d-o g,rand·e couraçado, que assim foi obrig.ado a p:tanter uma marcha . economica, até prpximamente á entrada do Rio
de Janeiro.
Todavia os que assistiram á chegad·a dessa divisão ao porto
desta Capital guardam a impr·essão, que eu tambem ~enho, de
que a nossa marinha vive,- havendo por isso uma esperança fundada de que aquella fróta, tão regularmente organizada, pudesse constituir um nucleo , bastante desenvolvido, ·s obre o qual se
apoiasse a esquadra do futuro.
Assim., porém, não aconteceu. A administração superior da
Marinha, no cumprimento do seu l,)rogramma l'eforma;dor, dissolveu a divisão mixta, logo que a mesma regressou ao seu ancoradouro; e •este facto deu logar á desorganização anterior, activando
a propaganda em favor da missão estrangeira, destinada entre nós
a app.arelhar e movimentar um.a ·esquadra homogenea, com um apparato qu e excederá, sem duvida, os recursos limitados de que dispõe o Thesouro Nacio11al, já tão sobrecarr-egado com .a s· despezas ordinarias dos orçamentos militares.
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A questão· que desde log.o se impõe ao estudo da Gommissão de
Finanças é a de saber qual a desp eza provavel que poderá acarretar a vind a ela missão estrangeira ao Brasil e, por outro lado,
examinar qual eleva ser a composição desta, ele modo que ella venha exercer sua acção modificadora, sem maiores sacri.ficios para
os cofres ela União.
Sobr·e este ponto as opiniões têm sid-o divergentes, hav endo quem
sustente a conveniencia ele uma grande missão, que deverá influir
na organização dos s erviços, e havendo tambem os que esperam
da collaboração de estrangeiros contractad.os, como instructores dos
officiaes brasileiros, toda a 11cção efficaz ·e .decisiva para completar
a eduoação profissional elo pessoal combatente ele nossa marinh2; d(c
guerra e estabel ecer as bases indestructive ls que hão ele alicerçar
e rc er gu er o nosso poder naval.
No primeiro caso, desde que os offioi.aes estrangeiros S () cl.; stin em a imprimir nos serviços um a grande activichLd·e, exigindo os
variados recursos de que precisaTem para o des empenho de sua
missií,o excepcional. ningu em p6de avaliar o alcance dessas despezas, sendo certo que ellas alterarão profuncla1:1ente algumas das
rubricas do orçamento da Marinha.
A s egunda hypothese; que se limita á vinda de alguns officiaes
com o caracter ele instructores, é a mais modesta, porém eUa traz
uma difficuldade, que nos assalta, ao p·rocurar um a solução para o
momentoso pr·o blema.
De que modo poderão agir -os officiaes estl'angeiros contractaclos para instructores d·e nossa marinha de guerra? Elles agirão dl~·ectamente sobre ,as forças, com direito de suspensão d.a autoridade elos commandantes, ou terão ,a sua activid.ade limitada á simples
docencia nas escolas profissionaes?
Esta ultima condição s·eria mais proveitosa e de ·result-<tclos
mais favorav·eis aos interesses da instrucção da marinha de guerr.a.
E' preciso distinguir que a acção educativa deve ser dirigida
de prefer·encia para os marinheiros e sobretudo para o corpo dos
machinistas, de 'c uja competencia dependem em grande parte o
exito e a precisão das manobras nas operações nava:es.
Ora, desde que o proi·e cto autoriza a .c ontractar marinhei:ros e
rogui-stas estrangeiros, é forçoso acreditar que estes sejam p-rofis-
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sionaes e como taes disp ens ern a cooperação effectiva dos tnstructores, cuia acção ficarii limitada á instrucção t echnica dos noss·os
officiaes.
Nestas condições não valeria a pena cogitar dos instructor es
para lhes destinar uma tarefa secundaria, quando é certo que elles
não podem .escolher os meios para recrutamento elos marinheiro~
nacionaes, ele que tanto carecemos, nem saberão inventar os foguistas e os machinistas, tambem escassos, tornando-se por isso
simplesmente tolel'aclos por força elos contractos com quem vêm
onerando a Fazenda Nacional.
Pelo exposto veriflica-se que nós não precisamos ele uma tal
categoria ele instructores, cujo mer>ito, por mais distinctos que
eEes sejam, não excederá ao elos offlciaes de nossa marinha ele
guerra, ·e cuja ·a cção ·e m 'llO•sso meio será evidentemente .defici ente, como tem sido d·iminuicla a ·elos officiaes brazileiros, si lhes
faltarem os recursos que a estes têm sido negados, sob a allegação
justificada de uma pr·ecaria situação finaneeira elo paiz.

I

IV
Não se póde, entretanto, negar que a Armada Nacional tem
necessidade da a.clopção de medid;1S promptas para preenchimento
elos claros existentes nos quadros ela marinhagem e · cl eseiJvolyimento ela instrucção profissional por meio ele ·escolas acleqnaélas,
nas quaes se forneça o ensino superior A o pratico ao p esso~,i rl E
nossa marinha.
Precisamos, com efJ'eito, realizar quanto antes essas reformas.
estabelecendo uma lei de sorteio nava.~ e reorgan.izanclo para.llel::lmente o ensino profissional, c1 e modo a ser·em mantidas escolas sufficiEmtes. para a ed neação de nossos marinheiros e o aperfeiçoamento technico dos jovens ol'ficiaes.
Não ha cluv·ida que estas duas questões inlpressionam no momento a ata aclm ini·stração ela ·Marinha, sendo. por outro lado,
razoavel que o Congr esso Nacional secunde o pensamento elo Governo votando as medidas que por estes foram reclamadas·, no
sAnticlo ele .activar o desenvolvimento do nosso poder naval.
Com •este intuito não tenho duvida em acceitar praticamente
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.a idéa acoroçoada pelo I\1.inisterio ela Marinha ela vinda de instru.ctores estrangeiros, mas sómente para servirem nas escolas especiaes e outras ode caracter pratico, que forem creadas em virtude da remodelação do ensino. navaL

JustifiCa-se perfeitamente o emprego de officiaes ·e strangeiros
habHitados para servirem como docentes nos estabelecimentos de
ensino, o que será de incontestavel vantagem para o conhecimento de muitas disciplinas attinentes ao exercicio e aos progressos
a ttingidos pela profissão navaL
Será, com effeito, por me·io de exercrcws praücos realizados
nas ref.eridas escolas, com o complemento do preparo em outras
especialidad es, que os nossos officiaes irão aperfeiçoando a sua
i nstrucção profissional, guiados pelas lições dos mestres estrang eiros que forem contractados para nos transmittü 'a sua t echnica e a pratica dos seus habitas militares, na applicação dos serviços exigidos pelas delicadezas organicas da marinha moderna.
A unica. objecção que se poderia fazer sobre a •execução deste
programma s erüa relativamente á urgencia das medidas reclamadas como n ecessarias para a rehabilitação de nossa marinha ele
g uerra; mas o juiz dessa opportunidade não deve ser o Congresso
e sim o Gorve rno, que t em as responsabilidades decorr.entes de sua
a utoridade admilüstrativa e terá meditado sobre o alcance d e
s ua proposta, de accôrdo com os inter·esses d·a defesa;. elo paiz e a
exacta compl'ehensão do problema naval, que elle procura resolver.
O nosso dever consiste em fazer lembrada a situação elo Thes ouro e o desequilíbrio com que se têm mantido as nossas dotações
orçamentarias, accusanclo cleficits .c rescentes, no encerramento de
cada anuo financeiro, o que está exigindo de nossa parte o maior
cuidado na descriminação das despezas publicas.
Tanto quanto nós, porém, conhece o Governo fed eral toda s
essas clifficuldacles, que aconselham a moderação no emprego dos
d inheiros publicas e ·e stão a exigir a maior simp!.iciclacle na Nalização das refo,rmas que não elevam ser adiadas segundo 'O inte resse ela pr.opria aclminisrtraçã.o.
Patriota como é, o actual chefe ela Naçi1o, não hesitará em
impedir os excessos que por ventura. surjam em qualquer elos dejl.artamentos ela administração do paiz, adiando o que fôr poss'.M.- ll
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vel d·e um adiamento, na firme resolução em que se encontram o
Executivo. e o Legislativo de resta.beJ.ecerem .o ·e quilibrio entre a
r eceita e as despezas, acabando definitivamente com o cleficit, que
não é compativel com o reg.imen republicano.
Legalmente, para defesa de nossas instituições militares, r e-·
conhecemos que muito pôde o Governo emprehender, sem sacrifi·cios para o Thesouro Nacional e tambem sem. compromissos internacion:ae5, que affectem por qualquer fôrma a autonomia da
Republica .
No proj.ecto de fix•a ção de for ças de mar para o exercido futuro, figuram d.e facto os offioiaes contractados para servir na
Armada Nacional, incluidos ·nos resp.ectivos quadros, ·sem outra
declaração, ao lado dos offi.ciaes combatentes.
Contra esse processo de recrutamento dos elementos estrangeiros para dil1igir a reorganização de nossa esqua.dra, •exercer
as funcçõ es do estado-maior e d·eliberar sobre os serviços de
commandos - é possiv·el oppôr as r estricções que se acham contidas na Constituição da Republica; d•ahi1 a jus tificação da emenda suppressiva do Sr. Thomaz C:r-valcanti, ·e m favor da qual nos
declaramos .
Devemos comtudo pensar ·ent uma nova solução, qu e ev ite
os inconvenientes da proposta, •ao mesmo tempo que a uxilie O·
Governo na realização desse programma administrativo, do qual
faz d·epender ·exclusivamente a reviviscencia do nosso poder naval.
ConciLiando,, pois, a vont ade gov·e rnamental com a orientação
mantida no presente parecer, apresento •a seguinte emenda substitutiva da Sub-emenda subscripta pelo illustre relator:
Art.
F ica o Governo autorizado a con:tract:ar, na vigenCia
desta lei, officiaes estrangeiros para servoir·em nos estabelecimentos de ensino naval, como ·do centes e instru ctor-es militares, a juizo do mesmo Governo .
Sala das sessões, 29 de Agosto de 1911. - Soares dos Santo s.
Ao art. 1° § Jo:
Emendas a que
Suppriman1-se no final do mesmo paragrapho as seguintes
se refere o palavras: "e de outros que por v entura sejam cnntr.actados ."
parecer supra
Sala das :Sessões, 30 de Jun:p.o .de 1911. - Thomàz Cavarcante.
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O art. 5" substitua-se por este:
Art. 5." Os claros que se abrirem no pessoal da Arm11da serão preenchidos pelo voluntariado sem premio, por pessoal d a
Escola Naval e · Apr.enclizes Marinheiros e, 11a insufficiencia deste,
pelo pessoal .c ontractado ou mediante sorteio, de accôrdo com a
lei n. 1 . 860, de 4 de Janeiro ele 1909 e mais disposições seguintes .
Ar t . 6." Cada Estado da Republica concorrerá com um contingente de sorteados, cor·esponclente e propO"rdonal ao total dos
alistados n os cliffer entes mun-icíp ios que o constituírem, sendo o
numero de sorteados que devem constituir ca;da contingente prefixad·o 30 dias antes elo s orteio, pelo Ministerio da Marinha, segu ndo as necessidades ela Armada.
Paragr.a.phó uni co. Para .cump rimeúto das disposições .ant·e -'·
riores, o m inistro da Marinha fará, em tempo opportnno, ao da
Guerra, as communicações necessarias, dando-se a todos ·esses
actos publicidade pela imprensa.
Art. 7. 0 A incorpo r ação dos sort eado s á Armada r ealizar-se-h a
desd·e que tenham sido decididos final mente os recursos legaes,
tentados pelos interessados, ou est ejam esgotados os prazos en'l
que ta:es recu rsos podem ser interpostos.
Art . 8. 0 Todas as vantagens não pec unia r ias,
dispos ições do decreto legdslati v o n . 1. 860, de 4 de
que não ·contrariam a lettra e o pensamento desta
cadas aos sorteados para a Armada, bem como o
tigo 95 da ref.erida lei.

regalias ·e mais
Jan eiro de 1908,
lei, serão applidisposto no ar-

Onde se diz, 'a rt . 6°- diga-se: 9°.
Onde se diz: 7°, 8°, 9°, 10 •e 11-diga-se : 10, 11, 12, 13 e 14 ..
Sala das sessões, 30 de Junho de 1911. - Affonso Gosta.
O Congresso NaDi.onal resolv e:
P rojecto 11. U
de 1911
§ 1 ", os üfficiaes do Corpo da Armada e classes annexas con-

Art. 1. 0 A for ça naval para o exe rcicio de 1912 constará :

stantes dos respectivos quadros e de outros que por V•entura sejam
coií.tractados ;
§ 2°, de 50, no maximo, aspirantes a guar·das-rriarinha e 3()
alumnos do curso de machinistas da Escola Naval;
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§ 3°, de 4. 000 praças do Corpo de Marinheiros Naciona;es, in-elusive 118 para a Companhia Fluvial de Matto Grosso;
§ 4°, de 2.000 marinheiros contractados;
§ 5", de 1. 500 foguistas contractados;
§ 6°, de 5. 000 apreudizes marinheiros;
§ 7°, de 600 ·praças do Batalhão Naval.
Art. 2.0 Em tempo de gu erra a força n aval compor-se-ha do
·pessoal QU e fôr n·ecessario.

Art. 3. 0 O tempo de serviço dos marinhei·ros procedentes das
Escolas ele Aprendizes será ele s eis annos, a contar ela data do
Essentamento ele praça no Corpo ele Marinheiros Nacionaes.
Art. 4. 0 O tempo .de serviço ele voluntarios será ele tr es annos.
Art. 5. 0 Os claros que se abrirem no p.essoal ·da Armada serão
IJreenchidos pelo v oluntariado sem premio, por pess-oal da Escola
·Naval e apr endizes mari nheiJ~os e na in.sufficien cia deste, pelo p essoal contractado ou mediante sorteio entre indivíduos alistados na
Marinha Mercante,, ele conformidade com o § 4° do art. 87 ela Con·
,stitu ição da Republiea.
Art. 6.0 Os voluntarios perc~berão a gratificação diari a de 512
-:réis e as praças que, findo o E;eu tempo de serviço, continua rem
nas fil eirag, com ou sem engaja,mento, terão a graüficação ele 250
réis diarios.
Art. 7.0 As praças elo Corpo de Marinheiros Nacionaes e elo
·Batalhão Naval qu e completarem tres annos de serviço, com exemplar comportamento, terão uma gratificação igual á m etade do soldo s imples da classe r espectiva, s em prejuízo das demais gratificações a que tiverem direito.
Art. 8." As praças elo Corpo ele Marinheiros Nacionaes .e elo
Batalhão Naval que s e engajarem ou reengajarem terão direito,
€m cada en gajamento, ao valor em dinheiro das peças ele fard amento gratuitamente distribu:das por occasiã·o de verificarem a
primeira praça .
Art. 9. 0 As praças elo Corpo ele Marinheir-os Nacionaes appro"Vadas nos cursos ele especialidad-es -e as que ·e xercerem os car gos
d efinidos n o decreto n. 7.399, de 14 de Maio de 1909, terã,o direito
áf, gratificações especiaes estaj)elecidas nas tabellas a nnexas ao
ruencion,ádo decret6 . além elos demais vencim-entos que lhes compe-tirem .
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Art. 10. Nenhum individuo poderá, na vigencia desta lei, ser
admittido ao serviço da Marinha de Guerra sem que .apresente do-·
cumentos cornprobatorios de boa conducta.
Art. 11. Revogam-se as disposições .em contrario.
Sala d.a s Commissões, 26 de Junho de 1911. - José li'. Beze1-ril
Fontenelle, Pres·i dente. - Anton-io Nogueim, Relator. - R. Paixão.
- João Vesp·ucio ele AbTeu e Silv(J,, com restricções quanto á grande missão estr.angeira. - F1·etncisco Bressa.ne, de accôrdo com a
restricção acima. - Antujo Pinheim, ele accôrdo com .a restricçãa;.
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FIXA AS !<'ORÇAS DE TEHRA P A,HA

O

EXERCI CIO DE 1912

A Comnlissão de Marinha e Guerra v·e m apresentar á Camar <:\ dos Deputados sua opinião sobre a propostá de fixação de forças de terra para o anno de 1912 que, em obed·iencia ao preceito
-constitucional, foi pelo Sr, Presidente ela Republica enviada a este ramo do Poder Legislativo.
Estudou-a conscienciosamente, tendo ·e m vista o alto valoi" ele
que •s e reveste, não só pela importancia que reaJ.mente tem no
perioclo para que vae S'er clecretad!a como· pela influenota que
exercerá, em tempos vindouros, na organização da defesa da honr a e ela integ:t"idade da Patria.
Em verdaJde, da boa .organização do Exercito e ela forte eonstituição de uma numerosa reserva dependem a força e a tranquilliclade da Nação e o respeito e cons.ideração ele que .se sentirá •ella
cercada no concerto mundial.
A prop.osta governamental, em seus quatro artigos, encerra
d uas theses capitaes : o effectivo do Exercito e o processo de r ecrutamento para completar este effectivo.
O effectivo de um exer·cito depende do grande progress.o do
respectivo paiz, de sua densidade d·e população, da posição que.
.occupa em relação aos povos civilizados e elo valor e- potenda elas
naç~s que o circumdam.

E:ffect ivo elo

exercito
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Todos ·esses' coefDicientes actuam, já para augmentar, já para
diminuir a razão •e ntre a massa global da popula ção e o numer e de soMados em pé de paz e em pé de guerra.
Nos paizes europeus esta porcentagem é de 1 % em pé d e paz
e 2 a 3% em pé de guerra; na America, a relação é, entre outros,
para -os Estados Unidos da America do Norte, de 1,4 por 1.QOO
em pé de paz e 3 por 1.000 em pé de guerra; para a Republica Argentina de 2 por 1.000 em pé de pa:~ e 1 % em pé de guerra e para o Brazil, no estado actual, de 8 por 10.000 em pé de paz e 1,2 a
1,5 por 1.000 em pé de guerra.
A vari·a bilidade nos effectivos não prejudica, entretanto, a r elativa constancia numerica na composição dos elementos basicos
da;s unidades de guerra. ,
Assim, -o primeiro e mais simpies elemento que possue vid a
a dministrativa propria e pôde .a gir, em determinada escala, isoladamente - a companhia . :.___ obedece á seguinte composiçlio, r~fe
rente ao pessoal, nos paizes que julgamos acertado . tomar como
t ypos de r·efer.encia:
Na Europa .- Allemanha: As companhia.s de infantaria t êm
em geral, em pé de paz, 113 solda~os e no de guerra 223, não incluindo os oe.treiten; os esquadrõe~; de cavallaria, 150 praças simples; as baterias de artilharia montada, 170 •e as a cavallo 162 ;
as companhias de engenharia, em I! é de paz, de 80 a 125.
França: As companhias de infantaria compõem-se em pé de
paz de 108 soldad·os e no de guerra de 215; -os ·esquadrões de cavallaria em pé de paz de 122 praças simples e no de guerra de 150 ;
as baterias de artilharia de camp·a nha montadas de 190 e as a ca-·
v·a llo ·de 184; as companhias d·e ·engenharia têm ef.fectivos semelhantes aos das da .Allemanha.
Na Austria as companhias de infantaria têm em pé de paz 95
eoldados e no de guerra 232; os e13quadrões de cav-allarla 166; as·
bateóas de artilharia d·e campanha montadas 197 e as a. cavallo
176; as companhias de engenharia d-e 80 a 125.
As companhias de infantaria italianas possuem o effectivo de
paz de 100 homens e o de guerra de 200; os esquadrões, na pazr
de 135 e n a .guerra de 150; as ·b aterias de artilharia de campanha montadas o de 200 e as a cavallo o de 164.
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O exercito inglez tem para as companhias de, infa,n taria em pé
de paz 50 praças simples e nn de guerra 112; para os ·esquadrões
de .cavallaria 57 na paz e 104 na gu,e rra; , para as baterias :de artilharia de campanha montada 201 e para as .a cavallo 182 .
Na America do Sul t omemos a Republica Argentina e o Brasil
nãJo como cotejo inspirado por um ,espírito de rivalidàde , hostil,
mas de accõrdo com o preceito citado por von der Goltz ' de qu e,
n a organização militar de um povo é indispensavel ter em vista
E, de seus vizinhos e principalmente a dos mais poderosos.
Argentina: Companhia de infantaria em pé , de paz 105 soldados e no de gue rra 230.
Bateria ele artilharia ligeira 93 soldados,
.Esquadrão de cavallaria 99 soldados,
Companhia de engenharia 102 soldados,
Brasil:
Na infantaria o eftectivo minimo d e accôrdo com a lei lL 1.860
de 4 de Janeiro de 1908, lei de reorganização do .Exercito, é de 68
soldados e anspeçada.s por companlüa, mas, abaixo ainda dess e effectivo, creou,se o chamado orçamentario qu e dá para cada com-rnhia componente dos batalhões que constituem ns regimentos ·estacionados nesta Capital os mesmos 68 soidados e anspeçadas e para as companhias dos outros batal hões e r egimentos .apenas 38.
A cavallaria tem como effect ivo minimo para cada esquadrão

50 praças e anspeçadas e como effectivo orçamentario, para os corDOS desta Capital, os mesmos 50 soldados e anspeçadas por esqua-

drão e para os corpos com parada fóra da Capital Federal sómente 36.

A artilharia de campanha montad a e a cavallo tem como ,
effectivo minimo 38 praças e anspeçadas e como effectivo orçamentario 32.
Na engenhariia as companhias de sapado.res e pontoneiros têm
como effectivo minimo 46 soldados e ansp eçadas e como orçamerrtario 40 e as companhias rle t elegraphistas para o primeiro
40 e para o segundo 34.
Compa.rando-se ess,es algarismos que acabamos de expôr, em
uma resenha perfunctoria de esboço de organizações mili tares estrangeiras, como as que nos dizem respeito, verificamos facilmen-te que o nosso Exercito é mais fraco, quer na razão entre o seu
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effectivo e massa da população , quer no num ero de soldados constituintes de cada companhia, bateria e ·esquadrão .
Pois bem, tendo em vi-sta o effectivo mínimo das diversas
unidades creaodas pela lei ·de reorg;anização do Exercito, é indispensavel fixar o numero de praças simples e graduadas em 31.638,
e si adaptarmos o effectivo orçamentario esse numero não poúerá ser inferior a 24.893.
Razões de ordem financeira têm entretanto impedido que semelhantes cifras sejam attingi das, com grande prej ui21o para os interesses patrios, que não sã.o acautelados, porque a sua defesa não
está garantida.
E' crença commum a de considerar·se que, desde que vivamos
em paz com os JJossos vizinhos e não t enhamos questões ·com os
ot;tros povos com quem mantemos re!ações de commercio e amizade, .o Exercito e A rmada ou as corporações militares são um
onus duro de supportar e que havePia conveniencia em reduzil-as
ás proporções rud·imentares.
Milhões, diz-se, gastos em .p ura '])erda, que ·poderiam talv-ez
ser aproveitados em portos, estra;das ,e outros melhon..nentos materia:es.
Nriragens enganadoras propri~s para embalar os temperamentos mysticos ou enco brir o ego ísmo dos que esqueeem que o
i nter esse geral da collectividade é superior ao do individuo ·ou de
um grupo de indivíduos.
E quando chega o ·dia de provação, o momento do sa·crificio
i mm enso, quando as riquezas accumulada:s., ·os territorios appeteci dos e as monumentaes obras d e arte forem arrebatadas ou estiverem destruddas pelo inimigo cupido, audaz e previdente, que
não se deixou seduzi.r pelas faU.azes utopi as humanitarias, que
collocou o mnor á Patria e o d evotamento á sua defesa como. o
primeiro dos dev eres de um cid.:tdão, que se organizou, se educou e se prepm·ou militarmente, que, repelindo um attrito, um a
·i mposição ou uma pretenção do adversario que, por egoísmo e incuria, se de-ixou >desprevenir, amollentar e 'e nfraquecer, aproveita
a occasião pana satisfazer suas ambições ou para iiquid.ar cluvi'd as, aospirações ou r ivalidades historicas; então não ha esforço
qu e possa redimir os erros 'accurq.ulados, os descuidos, os preceitos de um a pseuda ph.ilosophia commoda ou ph.ilantropica, '" i\ mis ..
ter sentir o travor dos vexames, elas llumilhações, das desgraoas
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·e das calamidades que formam o eequito das d>errotas e dos anni·quilamentos.
As lições da historia ahi estão claras, nítidas e insophismaveis.
Para deter a onda victoriosa das hostes preparadas e aguerr idas da previdente, tenaz, calma e h eroica Allemanha, não foi
hastante a activicl8!de, o ardor, o genio e o patriotismo de G::J.mbetta, nad.a valeu uma. m esse de triumphos .accumulados durante
seculos p ela gloriosa França, porque, .a1pezar de seu enthu.s iasmo,
de seu espiri to de lucta e de nacionalidade, o povo francez, alque.brado pelos ·desastres successivos, teve qu e ceder ao mais forte e
ver o s eu territorio mutilado e as suas riquezas seguirem o rumo
·da capital illimiga.
Somos, é certo, um povo ardoroso e patriota, temos a alp:1a
Jatina sempre aberta .ao enthusiasmo e ao patriotismo e o animo
fort e para enfrentar as provações e os sacl'ificios; somos os r ebentos desta raça h eroica que desde .a infancia co·l onial s oube, quasi
que com os proprios recursos locaes, r epellir a dominação estrangeira o não devemos esqu ecer este patrimonio ·e estas t r a diçõ.es de
honra.
Não desejamos a guerra, pois como todo povo culto consideramol-a o maio·r dos flag ellos; não qu er emos qu e o peso dos a rmamentos e a mas.sa dos soldados esmaguem o nosso desenvolvimen·to economico e desbaFatem as nossas finanças.
Mas, por isso mesmo que somos um povo joven e patenteando
u ma força de p ropulsão economica que nos abre um horizonte dos
mais vastos e um porvir dos m8!is sorridentes, temos o dever de nos
acautelar, ele .p repar a.rmo-nos ·p ara a ·d efes-a ·d a nossa integridade,
da nossa honra e das riqu ezas que possuímos ou que porventura
·venhamos a possuir.
Não d.evemos esquecer a sabia formula ele Bronsart von Schollendorf - o exercito ele campanha de 1' linha, o qu e é chamado
a pugnar ás primeiras batalhas, ser á o ex ercit o ele pé de paz mobilizado.
Esta form ula exige para a sua app!icação proveitosa qu e o
·exercito de pé de paz, com suas unidad es constitu-ídas, possa ser
elevado ao effectivo d e guerra pela chegada do s reservista s, mas
sem desclo·b ramento de unidacles, sem cr eação de uni dades novas,
sem confusão de quadros. (PHrre Baudin. "L'armée moderne et
les états majors.")
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Ora, para que tenhamos o nosso Exercito perfeitamente constituído com todas as suas unidad.e s no effectivo mínimo, carecemos
de 3l.638 vraças, e é do maior relevo ponderar, de accôrdq ·com as
conside·r ações precedentes, que é esse .effectivo mínimo .que, apenas
córri a incorporação dos reservistas para seu complemento, tem
de enfrentar o inimigo e sustentar os seus primeiros embates e que
da sorte destes poderá resultar, talvez, o desfecho da campanha:
Uma outra consideração de grande monta é mister ter em ,
vista: a g·r ande extensão territorial do Brasil, a distribuiç;ão das
forças por seu territorio e o systema de vias de communicação.
O noss.o Exercito acha-se espalhado pelo vasto territorio nacional, não dispondo de facilidade para s er mobilizado eín determinada
fronteira,- e confrontamos com quasi todos os vaizes da America do
Sul,-já pela morosidade na incorporação dos reservistas, quand<>·.
os houve1', já pela deficiencia de meios rapidos de transportee, hoje em dia, a exemplo das ultimas campanhas. as hostilidad·es começam mesmo antes da declaração ofücial de guerra.
Com as forças ·disseminadas e · com effectivos inferiores, mesmo aos chamados orçamentarios, precarias se tornarão as nossas
condições de defesa no caso de uma aggressão que sempre devemos ter como uma hypothese po.ss~vel.
Accresce ainda assigna~ar que; com o numero de sol dad.os de
que realmente dispomos, em consequenüia de considerações de
or.dem financeira, em muito inferior ao chamado effectivo orçamentario, não nos tem sid.o possível de facto procurarmos promover a constituição de muitas das unidades creadas pela le.i da re- .
organização do Exercito, .e portanto. esse facto nos colÍoca ainda
fóra ela formula de Bronsart vou Schollendorf.
Ora, si a eterna objecção que se nos apresenta para impedir
que tenhamos um exercito com o effectivo mínimo pretixado e
prompto a passar ao pé de guerr!J,, com a simples incorporação
do.s reservistas, é a relativa. a aberturas financeiras, devemos inquirir si não haverá um me.io de remover esse obice.
Julgamos superar o obstaculo suggerindo duas idéas:
Supprimir todas as despezas m,.ilitares de caracter adiavel para obtermos •o que é ina;diavel, .o ·q ue é imJ)resc.indivel para a de.fesa d·a Patr.ia - o ·s oldado.
Adoptar o systema, já com e;~e:ito instituido e praticado em
diversos paizes, notadamente a Italia, e consistente em manter o,
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-effectivo minimo desde o principio do anno, até a terminação das
manobras, e em seguida disp·ensar os cons-criptos, passando-os para a reserva, conservando apenas, até o fim ·do exercício finan- ceiro, o numero de praças estrictamente necessal'li·O á ex·e cução
dos servi ços da guarnição.
Cremos que esta segunda idéa resolve a questão do effectivo
do Exercito, sem que seja preciso sahir da lei que rege o serviço
militar obrigatoDi-o, lei que prevê esta hypothese.
Enten de-se por processo ou systema de recrutamento o con- Processo de rejuncto de lei:s e regulamentos relativos ao preenchimento dos ela- cl'Utamento
ros ou vaga;s do Exercito.
Transpuzemos, como aconteceu a to-dos os povos civilizados,
diversas phases ·evolutivas dos processos de recrutamento até
que em 1890 o legislador constitu-i nte, decretando que o preenchimento dos claro-s do Exercito e da Armada não se podia mais
fazer pelos processos antiquados e incompatíveis -c om o nov.o regimen, estabeleceu no § 4° do art. 87 de nossa lei basica o meio
(! e operar-s e a transição até a adopção plena do sorte.io milHar ou
s erviço militar obrigatorio .
Aos exemplos e á experiencia dos povos cultos e progressistas não nos era .admissivel alhear, e a doutrina de obrigatoriedade
do serv.iço militar já triumphara em todos os paizes.

a~

JucUciosamente observa von der Goltz:
"A sociedade concede a todos a mesma protecção e as mesmas
vantagens e tem o dir eito, em compensação, de ·impôr a todos as
mesmas obrigações. O s erviço militar é um dever natural e glorioso e não um lucro."
Entretanto, apezar ele anno a anno verificar-se que o v-oluntariado sem premio não satisfaria mais as necessidades do Exercito,
pois em um paiz novo, que se ·desenvolve continuamente, a inclustria attralle todos os homens valid·os, apezar do preceito constitucional prescrever, para esse caso, o sorte-io militar, só em 1908 elle
foi decretado e regulamenta.do.
Mas, passado o primeiro momento em que o enthusiasmo pela
nova instituiçào clespertad·o nas almas juvenis produziu os volun·. tarios de manobras e exceptuadas as sociedades de tiro que formam
os r-es·e rvistas ele que verdadeiramente di.spomos, a nova lei ficou
·-. ·sem ser de fact o applicada.
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Em seu relatorio deste anno o Sr. Ministro da Guerra assim se·
expressa sobre est e mom entoso assumpto :
"Até .agor a os quadros das nossas unida.des militantes não estão de accôrdo com os effectivos orçamentarios, porque o voluntaria do tem si do escassos, qu asi nullo, em relação aos claros que vão
pelas filei ras. Em taes condi ções, o sorteio, aliás já regulamentado,
não me paTece mais adiavel ; i mpõ.e-se como m edi da cautelosa d e
preparo essencial para a formação das grandes u n icla.des em cir cunmtancias extraorclinarias. Acredito qu e os brasileiros tenham
nHicla comprehensão d ess e dever de honra e qne se encontrem a
vontade nas fi leiras de nosso Exerci t o j á glorios o. "
De f.act o a ex ecução da l ei de sorteio torna-se inadiavel, já
como meio ele completar o eHectivo, mesmo o orçflimentario, elo
Exercito, já co mo recurso para completar esse effectivo no acto ele
mobiliz·a ção, quando tiv ermos de passa r as unidad es constituídas
do pé de paz para o de guerra, ou .ainda como viveiro para a
formação dos novos ex.ercitos ·d e 2" e 3" alínea que irão cooperar·
com o de 1" a uxiliando a sua acção e servindo-lhe de reforço e d e
apo io nos dias amargurados da lucta.
Um dos paizes da America elo Sul qu e está militarmente em
boas condições d e organização, a 1 Republica Argentina, pôde de
prompto haurir em sua.s res ervas cem rnil hom ens e a breve prazo
mais de âu. zento s mil.
O B'rasil, exceptuadas a s sociedades ele tiro, que lhe pod em fornecer n o primeiro m om ento uns ele:; rn'il reservistas espalhados por
toclo o seu vasto t erritorio, não t em outros promptos a9 primeiro
appello.
Para faz ermos a guerra elo P~lragu ay tivemos necessidade d e
mobilizar e levar ao fogo u ns cem mil homens, e naquell e tempo a
po tencia elos meios ele. acção· era mu itíssimo inferior á dos d.a actualidacle .
Hoje os effectivos
empenhar .em uma lucta sfw muito mais
numerosos, e t em mais probabilida des de triumphar ·q uem puder
agir com mais efficacia .e com mais celeridade, pois a iniciativa dos
movimen,tos subordina o movimento do exercito adverso.
Não ha r ecursos qu e p ermittaip. a um pa'iz t er desde o tempo
de paz o exercito exigido pelas necessidades de guerra, e sobrepuja-se esta clifficuldúle com o sflrvi!>b militar obrigatOTie·, querfazendo passar pelas fileiras os ddadãos em numero sufficient&
para o preenchim ento elos claros, quer instruindo os ri1ais alista-.
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dos e moobilisando-os para as manobras sempre que, embora com
pequeno sacrificio, as condi ções financeiras o possibilitarem.
Os congressos e governos qu e fac ilitarem a execução destas
medidas bem merecerão da Patria, porque assegurarão o seu desenvolvimento pacifico e desassombrado, garantirã,o a sua int~gri
dade e cr ea.rão, em torno della, uma atmosphera de considerações
e respeito.
Concluindo esta serie de ·considerações que a Commissão entendeu produzir 110 intuito de bem orientar a Camara dos '8rs. Deput ados n a discussão e votação ela l ei de fixação de for ças de terra
para o anuo do 1912, cumpre-lhe declarar .que .acce'ita a proposta
elo Governo, aJ;:rese11tand o-lhe apenas uma pequena modificação no
§ P elo art . 1o.
Após a lei n. 1 . 860, de 4 ele janeiro de 1908, que reurgauizou o
ExeTcito Naci onal e fixou -o quadro de seus r espectivos officiaes,
foi pr omulgada a de n. 2 . 232, de 6 de janeiro ele 1910, que modificou o Corpo de Saude.
Si mantivessemos o preci-tado
1o elo ar t. 1o da proposta governamental, como está red igido, ficaria sem e·f feito a ultima das
referidas lei.s no decurso .elo a.nno proximo vindouro.
Para sanar este inconveniente, propõe a Commissão de Ma.
rinha e Guerra qu e se lhe ac crescente in-f'ine: - e a lei n. 2.232,
de 6 ele janeiro ele 1910 .
Para terminar julga a Commissão ainda ·de seu dever emittir opinião sobre o art. 4° da proposta do Governo.
Nesse artigo tem o Governo autorização para admittir nos
arsenaes e fab r icas até 200 apre11dizes artífices, ele accôrdo com as
condições e obrigações consignadas no regulam ento das companhias
ele apr endiz es militares.
Esta autorização é de grande relevancia, não só p elas vantagens incalculaveis que traz para os arsenaes e fabricas, como
pela economia que produz para os cofres publicas, com o trabalho
barato, vantagens para -os cofres do Exercito, que poderão receber
em suas fileiras operarias aptos e principalmente ·P or serviT de escola e arrimo aos meninos pobres, filhos de viuvas ele praças, que
não possam ser matriculados em -outros institutos de ensino.
Estas companhias de aprendizes já tiveram longos annos de
existencia, s empre com grandes vantagens para o EJCercito, ·e si, na
remodelação dos arsenaes, desacertos foram commettidos, a sua
suppressão foi um dos de mai~r monta .

Couclusão
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Accorde com esta exposição, que outro objectivo não visa a
não ser a elucidação da proposta de fixação de forças ele . terra para
o proximo anuo, julga a Commissão de seu dever aconselhar a
adopção da alludida proposta, ape-nas com a modificação acima indicada.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1. 0 As forças de terra para o exercício de 1912 constarão:
s 1.0 Dos officiaes das clifferentes classes e quadros creados
pela lei n. 1. 860, ele 4 de janei ro de 1908 e a lei n. 2. 232, ele 6 de
janeiro de 1910;
§ 2. 0 Dos aspirantes a official;
§ 3. 0 Dos alurünos da Escola de Guerra;
§ 4. 0 De 31.825 praças, compr.e hendidos nesse nume.ro 199
IJrimeiros sargento·s amanuenses, d·estinaclas 300 ás companhias regionaes elo Acre, Purús e Juruá e distribuídas as restantes pelas
diversas unidades do Exercito, de accôrdo com os respectivos quadros ele eff ectivo mínimo, podendo esse effectivo ser elevado ao
maximo em caso ele mobilização.
Art. 2. 0 As praças destinadas ás companhias regionaes serão
obtidas pelo voluntariado nas I, II, III e IV regiões de inspecção
permanente de preferencia a q)laesquer outras, e as demais pela
forma expressa no a rt . 87 da Constituição Federal, sendo os contingentes que os Estados e o Districto Federal devem fornecer proporcionaes ás respectivas repres entações na Ca,mara elos Deputados, no Congresso Nacional.
Paragrapho uni co. No caso de haver em qualquer Estado
maior numero de voluntarios que o contingente pe<fido, proceder_se-ha como determina o art. 187 elo regulamento que baixou com
o decreto n. 6.947, de 8 de maio de 1908 .
Art. 3.0 Na vigencia desta lei fica o Governo autorizado a
convocar para os períodos de manohras, nos Estados e no Districto Federal, até 20 .000 reservistas de primeira linha.
§ 1.0 Os reservistas convocados gosarão dos favor es concedid-os aos so·r teados pelo art . 55 da citada lei n. 1. 860, sendo·lhes
forneddo, por emprestimo e para as manobras o necessa,r io fardamento.
§ 2.° Findas essas manobras, receberão em dinheiro, de uma
só vez, além da importancia dos meios de transporte, tantas meias
etapas quantos forem os dias ().e viagem s·e m alimentação á custa
do Estado.

179
Art. 4.° Fica tambem o Governo autorizado a admittir nos
arsenaes e fabr icas até 200 aprend izes artifices, de accôrdo com
as ·condições e obrigações consignadas no regulamento das companhias de aprendizes militares.
Sala elas Commissões, 29 de junho de 1911. - Bezen·il Fontenelle, presid ente. - João Vespucio de Ab1·eu e f:filvn, relator. Bodolpho Paixão, pela conclusão. - A mujo Pinh eiTo. Antonio
Nogueira .

Art. 1.0 As forças el e terra pa.ra o exercicio ele 1912 constarão:
§ 1." Dos offidaes elas clifferentes classes e quadros creaclos
pela lei n . 1. 860, de 4 de janeiro ele 1908;
§ 2. 0 Dos aspirantes a official;

3." Dos alumnos ela Escola de Guerra;
4." De 31.825 praças, comprehencliclos JJ'esse numero 199
p rim eiros sargentos amanu enses, destinadas 300 ás companhias
regionaes do Acr e, Purús e Juruá e clistribuiclas as resta;ntes pelas diversas unidades elo Exercito, ele accôrclo com os respectivos
quadros de .efi'ectivo mínimo, podendo esse effectivo se-r elevado ao
maximo em caso de mobilização.
Ãrt. 2.0 As praças destinadas ás companhias regionaes serão
obtidas pelo voluntariado nas I, II, III e IV .r egiões de inspecção
pe rmanente de preferencia a quaesquer outras, e as demais pela
fôrma expressa no art. 87 da Constituição <Federal, sendo os contigentes que os Estados e o Districto Federal devem fornecer prop orcionaes ás resp ectivas repr esentações na Camara dos Deputados, no Congresso Nacional.
~
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P.a.ragrapho unico. No caso de haver em qualquer Estado
.maior numero de voluntarios que o contingente ' pedido, proceder -se-ha como determina o art. 187 do regulamento que baixou
com o decreto n. 6. 947, de 8 ele maio de 1908.
Art. 3." Na vigencia desta lei fica o Governo autoriza.do a
-<·.onvocar para os períodos ele manobras, nos Estados e no Dist ricto Federal, até 20 . 000 r eservistas de primeira J.inha.
§ 1. 0 Os reservistas convo cados gosarão dos favores concedidos
aos sorteados pelo art . 55 ela citada lei n. 1. 860, sendo-lhes
f ornecido, por emprestimo e para as manobras, o necessario fardamento.
§ 2.° Findas essas manobras, receberão em dinheiro, ele uma
.só vez, além ela impor.tancLa dos meios de transpoTte, tantas meias
~!.-
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etapas quantos for em os dias de viagem sem alimentação á custa
do Estado .
Art . 4.° Fica tambem o Governo autorizado a admittir nos
arsenaes e fabricas até 200 aprendizes artífices, de accôrdà com as
condições e obrigações consignadas no Regulamento das Companhias de Aprendizes Militares.
Rio de Janeiro, 5 de maio de 1911. -

Hennes R . da Fonseca."

PAREC~ER
N. 219-1911
ESTABELECE AS BASES PARÂ A REORGANIZAÇÃO DO E NSINO MILITAR; COM VOTO VENCIDO DO SR. AL·F RED O,
H~UY E EJMIDNDAIS DA COMMISSÃO DE FINANÇAS

Em men·s agem de 19 de maio do corre nte .anuo, -o Sr. Presidente ·da Republica pediu ao Congresso Nacional autorização para
reformar os institutos militares a e ensino e crear escolas praticas .
junto ás brigadas de cavallaria e infantaria, e a Commissão ele Marinha e Guerra, tendo estudado cuidadosamente o assump to, vem
sobre elle apresentar á Camara sua opiniào.
Entre as questões relativas á organização ele um exercito so- .
breleva-se pela sua capital importancia a ela constituição do en- .
sino militar, pois nella se baseia o r ecrutamento ela o.fficia.liclacle,
cujo preparo é o mais soliclo esteio e a mais s egura garantia ela
efficiencia ela força armad.a.
A guerra moderna exige elos que adoptam a profissão elas ar-.
mas, elos que votam a existencia ao sacrifício pela defesa ela segu-r.ança, ela honra e ela integridade da Patria, um .esforço continuo.
quer no desenvolvimento ele suas aptidões physicas, quer no eles-..
dobramento ele seus recursos i•ntellectuaes e moraes e esse esforço
ininterrupto só se consegue ministraüdo aos cand.idatos ao offi-.
cialato uma educação e uma instl:ucção militares tão perfeitas qUe-
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lhes p ermittam acom.p a.n har os constantes aperfeiçoamentos que o
progresso das sciencias e das .i ndustrias traz á arte bellica .
Visando esse escopo, todos os paizes que se interessam verdadeiramente pela completa organização e pelo constante aperfei.çoamento de sua força a rmada teem instituído o ensino militar
em grãos progressivos, proprios a incrementar a capacidade militar e· a conseguir o maxi:mo resultado que cada official possa dar.
Em rapidos traços, p ara servir d e cotejo ao julgam ento das
bases em que o Governo deseja o remodelamento dos no ssos instit utos militaJ·es de ensino, vamos mostrar como se opera a ed u cação
militar na F ran ça, na Allemanha e na Argentina .
Os officiaes do exercito francez proveem de du as fontes diffeEusin" mi litar
em França
rentes, a saber: escolas d e Saint-Cyr e Polyteclmica e escolas miJitares de infantaria, cavallaria e artilharia e engenh a;r ia .
A E~cola de Saint-Cyr, hoj e denominada Escola E special Mi1i tar, d estina-se á formação d e officiaes pa.ra a infantari a e cavallaria do exer cito e para a infan_taria de marinha.
A admissão á matricula se .r ealiza m ediant e concurso entre os
-candi datos providos d e ·diplomas univ ersitarios e tendo de 18 a 21
ann os ele idad e.
Seu curso é ele dons annos e Çomp osto d as materias indispen.saveis a os fins que 'tem em vista; findo este, os alumnos que, em
.exam e, perante um a commissão estranha ao pessoal docente da
·escola, conseguem uma cleterminllféj.a quota ele approvação sã'o p r om ovidos a segundos ten ent es e os outros, ou teem mais um anno
:para r epetir, ou são desligados e incluídos na tropa para completar
o seu t emp o ele serviço, pois os síi,o-cyrianos são soldados d esd e o
dia em que s e matriculam.
A Escola Polytechnica tem por objectivo, sob o ponto de vista
m ilita r, prep arar os alumnos qu e dese jam ser officiaes de artilharia do exerci to e da mar.inha, de engenharia militar e naval.
A admissão dos alumnos procede por concurso prestado p erante uma commissão nomeada, cada anno, p elo ministro da Guerra
e de accôrdo com um programma, tambem renovado a nnualm ente
pelo ministro, sob indicação do cons elho ele a p erfeiçoamento elos
estudos .
Os candidatos á matricula devem possuir diplomas universitarios, ter de 16 a 21 annos ele idade, contra.h ir um compromisso de
·s ervir J;>Or tr es annos, e a sua permanencia no estab e~ecimento é
~onsiderada, para todos os effeitos, como serviço mi litar.
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Os cursos são de dous a.nnos; findos os quaes, si conseguem
os a lumnos médias qu e o permittam, são promovidos a segund~s
tenentes e, caso contrario, completarão o terce iro anno de serviço.
lfas fileiras .
As Esoolas Militares de Infantaria e de Artilharia e Engenha,
r ia são institutos destinados a preparar, para o accesso .ao primeiro posto do officiaes do Exercito. os inferiores susceptíveis de
r eceber esse prepa.ro .
Para fazerem jús a pretenção de matricula precisam os infe-riores ter dons annos de eftf:ectividade de posto e attestado de
instrucção militar .
Satisfeitas estas duas condições preliminares, são submettHos:
a uma serie de provas eliminatorias e assim constituídas:
Uma prova escripta, produzida na séde da divisão, é a base do·
julgamento ela admissibilidade ás provas oraes e consta ele um dictado, de uma narração, de prob).emas de arithmetica e ele g;eornetria.
Os tllemas são enviados pelo ministro da Guerra em envolucro·
lacrado e as composições são remettidas ao ministro pa ra serem
julga.das. 'f o ela nota inferior a 10 em Ol'thographia in habilita o·
candidato.
As provas oraes e praticas são prestadas perante uma com ..
missão composta ele um coronel ou tenente-coronel, presidente, e
tr-e s majores e veream so-b re arithmetica, geometria, foTtificação,.
topographia, historia de França, geographia, escola de soldado e·
secção, serviços interior de campanha e de pr-aças ele guerra, tiro,.
~ontabilidade, ele companhia, ele gymnastic:a e de esgrima.
Estes exames são levad os a effeito em Pariz, Lyon, Marselha,.
Borcléos e Nantes, pontos para -onde se dirige suceessivamente a.
mesma commissão acima mencionada..
O excesso ela antiguidade de posto sobre a. exigida, o ter to·
maclo parte Em campanhas, a posse de condecorações constituem
coefficiente de majoração.
Os cursos são ele um anno e consistem em uma parte geral e·
uma niilitar, theorica e pTa.tica :
Os alumnos que teem aproveitamento são classificados por or-dem ele merito para a promoção a segundos-tenentes e os reprovaelos Tecolhem-se ao'S seus r espectivos corpos pa.ra continuar na.
exercício elas funcções qu e tinham anteriormente.
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Além d es tes estabelecim entos de ensino theorico-pratico .possue o exercito francez as escolas cl,e applicação de cavallaria e de
artilharia e engenharia.
A JI:scola de Applicação de Cav·a llaria, ou Escola de Saumur,
.compreh eude os seguintes cursos :
a) o de capitães instructores, servindo para preparar para o
·desemp enho destas fun,cções os tenentes de instrucção ele cavallaTia, na. r azão ele um por brigael,a ;
b) o r elativo aos ten entes ele instr ucção ele artilharia, para 20
·ou 25 a lumnos, p or anuo, que, devido a pertencerem á artilharia a
cavallo, n ecessitam ap erf eiço ar.se em equitação e na tactica pe·culiar á a rma ele cavallaria;
c ) o ele aper feiçoamento para os segundos-tenentes de cavallari a que, a pós sua sabida de Saint-Cyr, t enham passad.o um anno
·em seus resp ectivos regimentos;
â) o ela arma ele cavallaria para os inferiores em condições de
:aspira r em ao offialato e cuja admissão se regula pelos preceitos geTaes r efer ent es ás Escolas Militares de Infantaria e ele A1tilharia
-e Engenharia;
o de a juda.ntes veterinarios estagiarias;
o ele ferradores;
[}) o de corri eiros ;
h) o de cavall eiros a! um nos telegraphistas.
O ensino düvide-se -em tr.es rajnos: militar, ge.ral e equestre e
ca fr equ en cia á escola é limitada a um anno.
A Escola de Appliçação ele Artilhar ia e Engenharia foi creada
para dar aos segundos-tenentes de artilharia, ele artilhária d ~ marinha e de engenha ria, sahidos da Escola Polytechnica, a instrucçào militar e teclmica que lhes é indispensavel como complemento de seus estudos anterior es.
e)

f)

O programma de estudos compreh ende duas partes: uma gerai
para a arti!lharia e engenh a ria e uma especial para cada a rma .
A duraçã o do curso é el e dous annos, salvo em c:11so de molestia
e a classificação d e sahida é estabeJ.ecicl·a por um jury fo rm ado ·por
um gennal de divisã o, .cJous de brigada e quatro officiaes superiores,
des ignados to.d os pelo ministro da Guerra.
03 alto·s estudos nli~itares são professados na Esco!Çt Superior
de Gunra onde se p reparam os officiaes para o grande commando
·~ para os sErv·iços de estado m ÇJ.i or.
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A matricula nesse instituto é facultada a todos os officiaes do
.exercito, até ao posto de capitão inclusive, que tenham cinco annos
de posto, s endo tres arregimentados, sem limite de <idade, mediante
um concurso de entrada.
Annualmente uma iustrucção ministerial fi xa as condições e os
detalhes do concurso ele admissão. Esse concurso compõe-.se de
duas partes - uma escripta e outra oral.
A prova 'escripta serve para o julgamento da adm issibilidade
-e ra oral para o de ·a dmissão.
O curso é feito em dous a.nnos e leccionado durante o inverno
na escola e durante o verão fóra della, em viagens de instrucção,
manobras de quadros, nas quaes o estudo de tactica das armas e os
serviços de estado maior são applicados no terreno,, em situações
va1'iadas e approximadas, o mais possiveJ, da realidade.
Além disso, executa:m viagens de ·estado-maior ás fronte iras
para completar seus conhecimentos -de g·eographia e fortific ação.
Ao terminar co m aproveitamento o período biennal de estudos,
recebem o diploma de es tado maior.
Como complemento do sy stema de ·e nsino militar, poHsuem
a ind a os fra.n.cez es escolas especiaes de artilharia e de en genh aria,
·o nde se professam cursos d.os differ entes r.amos dessa.s armas e se
-experimenta e esluda o seu mat e-rial , escolas preparatoriws parH.
os filhos d.as praças, inferiores, subalternos, capitães e para o dos
officia es sup eriores r eformados ou mortos, escol-a s regim entaes
para as praças illetraclas e pa ra os cabos e inferiores, escolas de
t iro , uma escola para a administração militar e outra para o vessoal de saude e. para os veterinarios do ·e xercito.
rD emasia.da.mente lo·ngo ·s eri a tratar de cad·a uma d,e<Has ·em
particular e os .seus simples títulos de per si designam o seu valor,
e os fins que preenchem.
Este sy•s tema de en sino .a cloptado em França tem sido objecto,
nestes ultimos annos, de acalorada discussão e a sua reforma vem
preconizada por vultos ele grande valor no exer cito fran cez.
A dualidad·e de origem dos officiaes é um do s pontos mais atacados, pois es tabelece duas categorias nessa classe: uma a quem
es tão r e3ervados to dos os pr,ivilegios e outra par a qu em a carreira
é lenta e de cujo seio poucos cons eguem ·el evar·se aos altos postos,.
P·redica-se a o,r ,igem commu m, isto é , o prévio assentamento d-e
praoa, o serviçÃl nliinimo de um anno n as fil eir-as a n tes de v.erífi eação de matricula, a pass a.gem Por uma escola miiitar que ministre
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a ca da um o curso .dÇL arma a qu e se destina, o aperfeiçoamento dos·.
conhecimento·s obtidos em escolas ele applicação, não .a seguir, mas
oom intervallos determinados d·e serviço. nas tropas.
A Escola Superior de Guerra, como se destinando apenas a
conferir o d·iploma ele estado-maio r , é .a lvo de acerbas .criticas e
pede-se a sua transformação no sentido., não só ele conferir este·
diploma, como ele crear cürsos especiaes para o -diplqma elas tres
armas e de informações para o preparo .ao .alto comm anclo .
Emiuo mi litar
A conquista do primeiro posto de off.idalato segue,, na AHena Aliem auba
manha, a seguinte marcha:
O candidato a 2° tenente o u provém das escolas de cadetes
( Cad·ettenschulen) ou dos avanta_geurs, soldados que aspiram a
ser off.iciaes.
Os a·vanta{!nws ao verificarem praça declaram desejar seremofficiaes e, em eonse quencia desse facto, gosam ele r-ega!<ias ·especiaes e v·a riaveis de um regiment o a outro, pois que a esse r espeito
t êm os commanclantes latitude ele acção .
'Os cadetes ~az·e m seus -e studos nas dez ·escolas a elles destina-das na Allema nha, estudos qu e são completados na Cadettenhauptschul e -de Gross-L eichteifer lde, proximo de Berli m.
As escola•s de cadetes •são mt .1\-.llemanha em numero de dez·,
r ecebem os alumnos aos 11 .a nnos, sujeitando-os a um exame de
admissão, v.ariavel com a ida,de elo candidato, e que d-etermina a
classe em qu e deva s er incluído.
As classes nessas escolas -siio em numero de quatro, correspüir
denclo cada uma a um anno ele estudos. Completado o cur.so, vão
os alumnos proseguir seus ·estudos na Cadettenhausptschu:·e de
Gr.oss-Leichterfeld, onde fazem uma permanencia de dous annos ele
trabalhos lectivo-s _
Os cadetes e a.vantag eu1·s , _p ara proseguirem .a sua carr-e ira em.
busca do posto de 'Official, :têm ·q ue passar pela posição de tanrich,
port a-espada. Obtém-na após um ex ~tme, com exito, prestado per-ante uma commissão ·especial, com séde em Berlim, e satisllaz·e ndo
J)ré viamente as condi ções de ter cinco mezes de praça como s imples·
soldado em qualquer batalhão ou r egim ento, 17 1 12 a 23 annos de
ii-clade e de apres entar um attestado de .a ptidão militar paJssado pelo·
com mandante do corpo em que serviu .
Nomeados tii.n1'i ch , porta-espada, servem ainda dous ou tves
anez es em um corpo de tropas, para depois s·e 1lJJatricular-em emuma escola de gu erra.
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As Escolas ele Guerra (Kri·eg·s schulen) são em numero ele 11;
mi·nistram aos alumnos qu·a tro séries de estudos, oacla uma de 35
s~manas, ode modo que todo o curso possa s·er .feito em tr·es annos.
Terminado o curso, passam os ·a lumnos por um exame perante a
commi.s são especial de Berlim. que julga de suas habilitações para
se tornarem officiaes.
Antes, porém, de serem promovidos a 2. 0 ' t enentes, voltam os
füm·ich, porta- E-spada, ao "Serviço elos regimentos e batalhõe·s, onde
lhes é facultado o convívio com os officiaes para que este.s possam
avaliar a sua h onorabiliclade. o seu caracter, a sua posição social,
etc.
Si o coll'selho dos ofl'iciaes do regimento, oSob a presidencia elo
coronel, os julga apto~ para o -desempenho das funcções de .officiaes.
são então ]Jromovidos a 2°' tenentes.
Aquelles que ·São clas·sificados na ar ti].haria a pé e na engenharia, após 1m• ·estag~o de dous annos em seus ·r espectivos corpos
para os arti lheiros e um anuo para os engenheiros, vão aperfeiçoar
seus estudos nas escola.s de applica<;;ão dessas arma•s .
Os officiaes ele artilharia a cavallo e os de cavallaria completam seus .c onhecitnentõS technicos nas Escolas de Applicação de
Cavallaria (Hannover. Dresde ·e Munoich).
A cupola de ed1,1eação militar a1lemã é formada pela Academia
c1e Guerra (Kriegs-AI\:ademie), onde são hauridos os a.lto·s conhecimentos militares e a ccessoriamente a instrucção especial concer·
nente ao serviQo do estado-maior.
A admissão á Academia de Guerna é facultada a todos os officiaes do Exeí·cito, ·s em limite de posto ou de idade, que tenham
pelo menos tres a;nnos de serviço arregimentado .e precedido de um
concurso de entrada.
Seu curso tem a duraQão ele tres annos e em s.ua terminação os officiae.s regressam aos seus respectivos .c orpos.
Não h a exa,me de sahida. O conjunto das notas obtidas n o
triennió de es tud os, a .apreciação detalhada de cada can:il'dato,
suas aptidões, seus trabalhos, etc . constituem o obj ecto de um r elato rio para cada alumno . qu e é r emettidõ ao chefe do estado maior
do Exeroito. Eoste, após te!-.o convenientemente examinado, cliama
os offkiaes qu e julgar mais habilitados, para um estagio de 18'
mezes a ·dous a:nnos no grande estado-maior, .estagio interrompid o
por um serviço de mezes em uma ·a rma differente daquella a qu e
pertence o .off.ioial.
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Este estagio decide da sua carreira.
Na Allemairha d.if:!'icilmente os inferiores chegam a ser of.ficiaes, razão po·r que o corpo dos inferiores tem uma organização
meticulosamente cuidada, afim de bem p.oderem desempenhar as
s uas fu ncçõ es de intermed iarias entre a officialidade e a tropa.
Para este mi·s tér existem nove escolas de inferiores com un1
curso de tres annos de duração e em que são .admittidos como
a lumnos rapazes de 17 a 20 annos de idade, qu e após a ter.m.inação
de .s eus estudos se compromettem a servi.r no exercito por quatro
annos.
Ainda como base para as escolas de inferiores ·existem na
A.llemanha oito escolas pr.eparatorias para inferiores ( Un/te rotfi.ziert >o?·sclmlcn) onde são admittidos r apazes d,e 15 annos de idad·e qu e.
conforme seu de·s envolvimento intellectual, as cursam de dous a
tres ann os, passando em seguida á s d e inferiores.
Além destes estabe 1 eeímentos de ensino militar possu e a Allemanha muitos outros de que citaremos os s eguintes:
Escolas de Tiro para a ArNlharia, de Artífices , de Construcçãu
de Fortalezas, de Tiro, de Saude, de Telegraphia, para Filhos de
Militar es, Orphan ato.s Militares, qe Veterinarios, ~e Gymnas tica e
o Batalhão de I n strucção .
A prepar ação
<los

offi c ia e.~

O en si no militar na Alleman!J,a tem servido el e modelo para a

na Argentina r eorganização dos institutos congeneres em quasi todos os paizes.
O ·e nsino militar na R epublica Argentina é professado nos se-

guintes estabelecimentos:

Collegio Militar ;
Escola Normal ele Tiro;
E·scola Sup erior ele Guerra;
E·s cola de Cavallaria ;
Escola ele Classes;
Escola ele Op erarias Militar es;
Escola el e Mus icas;
E·scol as R egi men taes ;
Escola ele Armei ros.
O Coll egio Militar t em por fim
officiaes elo exerc.ito argentino.

~? duc ar

e instruir os futuros

Para ne'le matricular-se é n epessario um prévio exame de admissão sobre as seguintes disciplinas:
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Hespanhol, franc ez, historia da Am erica, geogr a phia geral,
arithmetica, th eorica e pratica e algebra, até potenciação e radiciação; e ser maior de 16 e menor de 20 annos .
O:S tres primei-ros anno-s de seu curso preparam os alumnos
_pan1, exercdcio de posto ele subalterno para as quatro armas e os
clous ultimos e-s pecializam os artilheiros e engen h eiros.
Os alumnos são dividido's em secções elas clifferentes armas.
Cada secção tem um commanclante e um ajudante que min i ~
·tram aos cand i datos ao ofticialato a instrucção pratica, quer el e
praças, quer de officiaes.
A Escola Normal ele Tir.o destina-se a aper fe içoar os conhecimentos dos officiaes em tudo que se r efere ás armas de guerra, ao
ti ro, á clirecçáo elo fogo e á man eira el-e utilizar o terrenô em com'l;Jate, a cliffundir nos corpos methodos' n.acionaes e uniformes el e
preparação da tropa para o tiro, a assignalar as cleficiencías elas
prescnipções regnlam entares e propor ás autorid,acles superJores as
modíficaç.ões convenientes, emfim a effectuar os t1·abalhos e exp"Ori encias ord enados pelo mini stro ela Guerra .
Nesta escola funcciona um c:urso de informações para capitães,
maj ores e tenentes-coron eis.
Seus professores são em parte, contractaclos na Allemanha,
~ ntr e os E.'s p ecialistas nas Escolas ele Tiro. e em parte tirados elo
·proprio exercito argentino.
A Escola Supe-rior de Guer,r a é o tnsütuto nncle os officiaes
pnepa,r am-se para os s er viço-s -ele estaclo-ma.ior e para l) alto commando .
Os canclidato·s á matricula são r ecrutados entre os 1"-s tenentes
e capitães elas quatro armas elo Exercito , prestam um -c oncurso de
admissão e, sendo julgados aptos, fazem um cm·so ele tres annos.
Junto a este estabelecim ento ele ensino funccionam cursos ele
preparação para os capHães que, não tendo o ele estado-maior e
.attinginclo ao t erço superior ela r espectiva escala, aspiram ao majorato e para os ma.j ores e ten entes-coroueis que. não tendo cunsaclo
esta escola, des ejam habilitar-se para o accesso aos postos de coronel e general.
Os professores elas doutrinas militares ela Escola Superior ele
Guerra proveem todos do gr:;Lncl-e estado-maior alJ.emão, -devendo
·todos elles satisfazer o,s seguintes requisitos:
a.) terem cursado com exito a Academia ele Guerra ele Berlim;
b) terem servido no grande estado-maior allemão;
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c) t erem sido professores em uma escola de guerra prussiana; ·
cl) chegarem á Argentina um anno antes ele entrar ·em vigor
seu contrar,to para conhecerem o paiz, estudarem suas instituições
militares e ap erfeiçoar·em-se na língua hespanhola.
A escola ele cavanaria tem por missão formar ' cavalleiros e
ins t•ructores ex perimentados em equitação e completar a educação.·
dos officiaes de cavallaria em tudo que se refere á sua arma.
A sua frequ encia é permitticla:
I. Ao•s officiaes de cavallaria sahiclos no anno anterior elo Collegio Militai· e qu e n elle vem r eceber um período ele instrucção ele ,
s eis m ezes a pós o qual elevem assistir ás experiencias da Escola
Normal elo Tiro:
II. Aos P s e 2°s ten en ~e s e aos sub-ten entes ele cavallaria e artilharia, um por ·cada corpo, que ainda não hajam cursado esta
Escola.
Ann exo á Escola ele Cavallaria funcciona um curso ele ferr a- .
d or·es pa ra as praças de cavallaria .e· ele artilharia.
A E scola d e Ceasses prepará as praças para o clesempenh.o das
fu ncções lle cabos . 2os e P s .sa;rgentos da s quatro a rmas elo Exer cito
e, emfim, as Es colas Regimentaes teeni pàl' objectivo dar o ensino
prim a ria a o.s analphabetos incorrlorados ao ·exercito, ·des envolverlhes as a ptid ões physkas, inteller:tuaes ·e moraes -e minis trar-lhes
o ensino agrí cola, preparando-lhes uma prófissão para quando dei-·
x a r em o ser viço elas fileiras.
Por est e palliclo resumo elo .e nsino militar na R epublica Arg en ti n a verifi ca- se que o governo d esta nação não só procurou
cuidadosamente ·d ar aos futuros officiaes uma instrucção e um a
educação militar es completas, como ainda concecl.er aos officiaes-·
já existentes, cujo preparo não estivesse na alt ur a do s cargos -e
postos que aspirassem, o me:io d e compl eta-l-o ·s em grande perda ele
tempo nem constrangimentos ,
A unidad e ele doutrina e ele methodo ele preparação ele trop a
para a guerra foi o mov.el inspirador elos mini·s tros que plan ejaram·
e levaram a cabo a organização elo ensino militar na visiuha R epublica.
A prim eil'a orientação dos nossos legi·s laclores em r elação -ao

A r efor ma dos
ensino militm· consistdu .na oreação ele institutos theorico-praticos ·
institut•Js
militares de en- em que foss em leccionados os curso.s elas -different es armas, com a.
sino no Bra f; ; il

a pplicação pratica elas diversas doutrinas profes·saclas na-s aulas.
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A este obj ec tivo moldaram-se os r egulamentos de 1874 e d e
'1889, sendo este um clesclobr,a men.to do PI'imeko, mais severo prur-a

.melhor apurar os elementos que dev iam compor os quadro-s elos
ofüciaes das differ entes armas e co·r pos de que se compun:ha o
Exercito.
Em 1890, sob o influxo d e uma escola phi:osophica, cujws idéa~
.temlem a accelerar a transformação completa do regimen militar
em pleno regimen industrial, decretou.se um novo regulam ento para
.as escola:s militar·es instituindo cursos demasiado theoricos com sacr.ificio do ensino pratico qu e dia a dia se impõe como devendo
acompanhar pc~?"i passu aquelle.

Não pócle esse regulamento produzü· grand.es fructos porque
·uma ou duas turmas conseguiram por elle completar seus estudos,
vi sto ter sido 1Jubstituiclo pelo ele 1898.
Este inspirava-s e no mesmo ponto ele v ista em que se moclelaTam os ele 1874 e 1889, •a penas com a aclop ção elo curso das tres .
.a rmas já contido no regu'amento ele 1890.
Obedecia" neste ponto, a i·déa tactica ele manter-se a ligação
el as tr.es armas no ·campo de lucta, ligação baseada no conhecimento
d e cada uma, de seus moclo·s ·de acção, da sua efficacia de per si
ou em con.iu ncto, elo auxi lio reciproco qu e se elev em prestar e na
.necessidade ele, na guerra mo·d·erna, agirem sempre em combinações
"binarias algumas vezes e ternarias na grande maioda .elos casos .
A imp-res'Cincli'biJi.clade .de se firmar a .doutrrina ela ligação das
t res armas, para os effeitos uteis de combate, se tinha positivamente evidenci ado. na guerra civil ele 18~6 --95, em que, m uitas
vezes, pelo de-sconheeimento elo auxilio e ela efficacia de uma elet erminada arma s e abandonav a sob o pretexto ou ele p-rejudicar a
·c eleridade clo·s mov.i m en tos ou de tornar muito p·esacla a columna.
A n ecessid.ade ele acompan•h ar os prog·r,e ssos ela a,rte ela guerra,
·el e accentuar o cunho theorico-pratico a qu e devem ob E>decer a ed n·
c ação e a instrucção elos o.fficiaes do E xercd to, ele manter o contittnuo esforço para a .obtenção elo p.l e·n o florescimento das aptidões
·e capacidades physica:s, intellectuaes e mo.r aes ela off.icialiclacle,
1evou á reforma de 1905.
Esta r eforma, em suas linhas ger.aes, parecia satisfazer os fin s
:a lmejados .
De facto, após cada curso theo-rico·, oh1'igava-se, para seu com ·
,plemento, a passagem, eom aproveitamento, pela Escola de AppH·
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cação correspondente e assim na lettra regulamentar se assegurava
o consorcio da theoria com a pratica.
Mas si este objectivo era apparentemente att_endido, os outros·
graves defeitos dos regulamentos anteriores subsistiam.
E quaes esses defeitos ?
A dependencia dos cursos liganclo-se uns aos outros e deter-.
minando uma grandemente longa permanencia dos officiaes nas
escolas; a conclusão em um determinado período elo curso, sem ser·
succedielo ele uma volta a um estabelecimento theorico ou pratico
ele ensino, regresso _que servisse a manter o esforço continuo
official no desenvolvimento de seus conhecimentos e aperfeiçoamento de suas aptidões para o bom cumprimento ele seus deveres
e para fam iliarizal-o com os consta.ntes progressos da arte ela
guerra.
Assim os esforços e a inspiração patriotica elos confeccionaelores
d os r egulam entos de ensino militar eram illudidos em grande
parte, porque, si todos os officiaes sahiam das escolas com grande
base :vara o caba1 desempenho de suas funcções, uma grande parte
dedic~,va sua actividade aos labores diarios das guarnições, limi- ·
tando-se ã observancia estricta rdos ·regulamentos de serviço e só
uma pequena parte continuava a, acompanhar os progressos de sua
arte e mais sob o ponto de vista theorico que sob o pratico, pois .
ha carencia absoluta de elementos que permittam aos officiaes do
exercito juntarem a boa theoria á pratica efficaz.
Dissemos ãcima que só em apparencia o r egulamento de 2 de
outub1 o ele 1905 collimava o objectivo de verdadeiramente alUar a .
pratica á theoria.
ID1a verdade esse regulamento creou as Escolas ãe Applicação
de Cavallaria, 1nfantaria e de Artilharia e Engenharia, destinac1as a funccion arem independentemente das escolas theoricas e em
localidades que se prestassem aos fins a que eram destinadas.
Entretanto, razões de economia, sempre o eterno pretexto de
difficulclacles fin runceiras, transformaram-nas em institutos muito ·
differentes do que deviam ser, pois faltam-lhes os elementos mais
inclispensaveis para o estudo e a pratica mais elementar do tiro
e até em uma dellas nem existe, siquer, o material das armas que
lhe servem de titulo, accrescendo que contra a taxativa disposição ·
do proprio regulamento, funccionam annexas ás escolas theoiicas,
em locaes não apropriados á f:p.strucção que" são chamados a ministrar.
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Para o·bviar estes i·nconv en:ientes e dar ao ensino militar o
cunho theorico-'P.ratico, collo·cal-o ao nível elas ex-igencias modernas
e fomentar o continuo esforço ela offiicia;licl·acle, se:m crear mainres
onus ao Thesouro, solicitou o Gov·E·rno autorização para reforma r
os institutos militares ele e·n sino e cr ear estabelecimentos praticas
junto ás brigadas ele infantaria e eavallaria .
As bases para a execução ela reforma projectacla ·foram tomadas
dos institutos militares ela, França e da Al!emanha, ele que já perfun-ctoriamente tratámos, trans·portando;se pa.r a o nosso me;io o
que ·nelle é ad.aptavel e tendo em vista os nossos recursos fin;aucekos.
Assim, o ensino militar será professado nos seguintes estabelecimentos:
Escolas Re.gi.mentaes;
Gol!egios Militares;
Escola Militar;
Escola Pratica do Exercito;
E scola Superior de Guerra;
Escolas Praticas elas Brigadas.
ConsWeremos em pa.rticular cada um des te·s institutos, assignalando desd e já que as denominaçõ.es restabelecidas de Escola Militar e de :Elscola Superior de Guerra visam armar o Governo com
a faculdade de aproveitm' muitos docentes em di·sponibi'idade, sem
que .ellEs, entretanto,, pos·sam allegar direitos que venham ferir os
interesses do ensino e os do Thesouro.
As Escolas Regimentaes compor-se-hão de cursos de l 0 , 2° e 3°
gráos:
Os de 1o gráo ensinarão as primeiras J.ettras aos analphabetos
que forem incorporados ao serviço do Exercito e os de 2" e 3° grãos
fornece-rão o .ensi-no complem entar e pr·epara,todo ás praças e, principalmente, aos cabos e inferiores.
Serão modeladas peras suas congeneres elo exercito francez,
realizando .a fusão do que no exercito argentino existe, em separa.do, com as denom inações ele Escolas Regimentaes e Escolas de
Classes,
Conservando o cl'u plo caracter de escolas primarias e esco!as
para preparação ·de inferiores , pos·suem a vantagem de manter o
c.or'ttacto const·a.n,te entre estes e a tropa, de estimular to.do o pessoal para o estudo, pois serão organizados de modo que todos os
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officiaes do regimento tomem parte na educação de seus com-.
mandados.
Os collegios mdlitares terão por missão ·propo-r cional' .instrucção
secundaria gratuita aos filhos orphãos de officiaes effectivos .e reformado;; do Exercito e Armada e de honorario·s por serviços de
guerra; aos fi!lios dos officiaes d estas classes e aos filhos de praças
mortas em combate e mediante retribuição pecuniaria a menores
procedentes d e outra origem .
P ede o Gov e.rno a sqppres•s ão do curso ele ada:p-tação, curso
primario, nesses ·estabelecimentos, a ttendendo a que o curso prim aria ê minis trado gratuitamente em todos os Estados da União e
no Districto Federal e de custeio mais facil.
Supprimindo·se o curso de adaptação, curso primaria, pód-e se1'
a mpliado o numero ele alumnos do curso secundaria, ctwso mais
caro, mais difficil de obter por aqu el'es que fazem jús á assistenci a
da União e que por esta fôrma terão mais probabilidade d e conseguil-o.
Os Collegios Militares acceitarão apena.s alumno·s internos para.
bem a ssegurar a uniformidade ele disciplina.
Lt\Jcbualmente o curso comrjleto é d e nove an.n os, s endo t r es do

à e a daptação e seis elo secundaria.

Pene1a .o Gov-Erno, com a e-xtincção do curso ele adaptação, reduzir a duração total do cur·s o a ' cinco annos apenas, reducção que
produzirá gra.ncle economia, tanto maior quanto o.s annos el-e tole·
Jerancia par.a o alumno t erm-inar seus estudos serão reduzidos d e
tres a dons annos. Em r esumo, a té hoj e pó ele passar o a:umno nos
collegios cloze annos e com a reforma paiS sará sete no m aximo.
A's -au?as, já E-xistentes e n ecessarias a.o curso dos collegios,
j untará o Governo mais as t r es seguinte.·s: Hi•s toria Militar do Brazil, No ções ele Direito, Constituição elo Brazil -e E-ducação Civiea,
Educação Militar.
A inatricula, elos filhos elos offi.ciaes elo Exercito e Armada
nesses estabelecimentos ele en-s ino será preferencialmente concedí.cla, em igualelacle de condições, aos dos postos menos elevados e
que estejam no desempenho qe funcções prop r iam ente milHaTes.
O methoclo ele ensino visará desper tar nos al um.nos o gosto
pelos estudos militares, cercando-se de vantagens os que nelles mais
se clistingu·i rem.
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As turmas ele alumnos, em cada aula, não poderão conter mais
ele trinta; as turmas para os exames tambem serão reduzidas, de
modo que se possa b<:m ensinar e melhqr fis-calizar.
Os progr.ammas serã.o organizados de fórma a estabelecer uni·
formiclade no methoclo de ensino.
A Escola Militar ·é o in:stituto .que preparará os cancli•datos ao
primeiro posto elo quadro de officiaes para as quatro armas do
Exercito.
Os can-didatos ás armas ele infantaria e cav.allaria farão um
curso ele elous an1ws e os ás de artilharia -e engenharia um d-e tres.
A admissão procecl er-s e-ha por concurso entre os candidatos,
exceptuando-se os que tiverem o cul·so dos Collegios Militares.
Os inferiores que tiverem -s érvido bem e -c oncluirem com aproveitamento o curso ele 3" grão das Escolas Regimentaes poderão
prestar exames vagos e parcellados das materias exigi-das como preparatorios para a matricula na Escola Militar.
Os candidatos á matricu'a que forem civis e não tenham a
curso elos Collegio.s Militares só poderão fazer jús a ella si seis
mezes antes elo concurso ele admissão tiverem v-erificado praça e
servirem -e ffectivamente como .arregimentados esse lapso ele tempo.
A confecção dos programmas e o methodo tle enBino obedecerão
aos mesmos principio·s já referi-d-Os em reJ.ação aos Collegios Militares.
Annualmente só se poderá matricular na Escola !Militar um
numero de alumnos igual ao ele v-agas do prime-iro posto verificado
nas quatro a!'ln.as do Exercito. augmentaclo de 50 •J• .
A Escol-a Pratica do Exercito destinar-s-e -ha a ·completar a instrucção dos cancli·elatos -a offictaes que concluirem seus estudos na
Escola Militar.
· O seu curso será ele 18 mezes, abrangendo a pratica especial de
cada arma e a g-eral, em conjuncto , -de tocla;s. Sómente :após a
conclusão delle serão os alumnos eonsideraclos com o curso ela arma que adaptarem ·.
Terminados os cursos de infantaria e cav.allaria, serão os alunmos ·d eclarados - aspirante-s a off.iclaes - e nas vagas existent-es
ou que se vierem a da1· promovidos a segundos ten entes, na ordem
de merecimento que ohtiverem •na respectiva turma e antiguidade
ele turma, hypothese esta que não se verificará mais, attenclendo ao
principio regulador da matricula instituida para a Esco'a Militar.
M. -13
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Os candidatos aos cursos de artilharia e engenharia, para que
não sejam prejudicados, no accesso ao officialato, pelos seus colleg.as
ele turma de admissão, que se destinarem á infantaria e cavallari.a, serão a.pós o p-rimeiro período de seis mezes de curso, com
aproveitamento, na Escola Pratica do Exercito, nomeados alferesalumnos e, depois de concluírem o cur.so desta Escola, confirmados segundos tenentes das armas .a que se destinarem, por ordem
de merecimento em cada turma e antiguidade de turma.
Serão creados para o serviço especia1 ele pratica desta Escola
uma companhia, bateria ou esquadrão de cada uma das quatro
armas do Elxercito.
A esta Escola incumbirá, o que ainda mais justifica a creaQão
supra, a.cl 'instc~r de sua congen.ere argentina, diffundir nos corpos
methoclos racion.aes e uniformes de preparação da tropa para o
tiro, assignalar as deficiencias das prescripções regula;mentares e
propor ás autoridades superior·es as modificações convenientes e
effectuar os trabalhos e experiencias -ordenadas pelo ministro da
Guerra.
As mesmas prescripções referentes aos programmas e methodo
de ·ensino relativas ás outras . escolas applicam-se igualmente a
esta.
A "Esco1a Superior de Guer11a" é a ·escola dos altos estudos
militares, de accôrdo com -o typo allemão, bem adaptado ao exercito argentino, destinando-se a 1° tenentes e capitães, q).le nella
vêm completar e .aperfeiçoar seus conhecimentos militares.
A admissão será .Procedida por concurso entre os candidatos
a matricula e os trabalhos lectivof,l terão a duraQão de 24 a 30 mezes, estando nelles comprehendidp tudo quanto se relaciona com
os serviços de estaclo-maio.r. Esta escola dará -o certificado elos
altos estudos militares.
O ensino, sem prejuízo da parte theoric;:t, será illustrado com
a analyse ·d os casos concretos e1;n cartas e no terreno, de modo
que o almnno aprenda o que lhe é verdadeiramente util para a
guerra, emergencia exigente de soluções promptas e adequadas ás
ci.rcumstancias de momento e das situações: As Escolas Praticas
das Brigadas proporcionarão a-os offidaes, . inferiores e praças. o
aperfeiçoamento consta~te de seus conhecimentos. relativos ao tiro,
ás manobras e á, utilizaQão destes elementos no combate.
Seu pessoal será tirad-o da propria brigada e será o estricta<mente indispensavel para os seus s.erviços. Terão estas escolas o

197
m a t erial el e gu err a n e c ~ s s ario á instrucção qu e lhes compete professar.
Os novo s moldes em que se deseja r eforma.r o ensino, dando á
nova officialidad-e unidad e de m <::• thoclo e -de doutrina, ex.igem, para
evitar a rivalidad e entre os futuros officiaes e , os do actual quadro,
rivalidade prejudicial á disciplin a e á instrucção elo Exercito e
g erador:-\, el e pret ençõ es descabidas e ele des r espeito aos superiores
hierarchicos, pret ençõ es e desrespeito proclucente•s das mais funes tas consequ encias para a força armada, que nas Escolas Pratica elo
Exercito e Superior ele Guena s ejam creaclos cursos ele informações, ele duração variavel -e proporcional a sua importancia, para
os officiaes ele quaesquer idades e postos elo Exercito, afim de unificalt -os, na doutrina e nos processos de .instrucção da tropa, com
os novos officiaes. qu e for em ·entrando para os quadros, de modo
a mant er a homogen eidade no quadro elos officiaes.
Os assumpto•s destes cursos e o numero de officiaes que por
unidade da força podem frequ ental-os serão f ixa:dos, annualmente, pelo estado-mai or do Exercito, ele accôrclo com as ,n ecess.iclacleõ
do serviço milita r e da instrucçãÇJ do Exer cito.
Com o intuito el e conciliar os interess es do ·ensino militar com
os ela pratica proporcional, as Escolas Militar, Pratica do Exercito
e Sup erior el e Gu erra cle.ixarão ele fnnccionar por occasião elas
grandes manobras, tomando parte nestas 'totlo o p essoal müitm· elos
r eferidos institutos d e ensino, quaesquer que sejam as funcções qu e
nell es desemp enhem, a começar pelos commandantes.
Ao pessoal dessas ~scolas s erão dadas, nas manobras, incumbencias taes qu e o habilitem a mostrar no campo ela experiencia
e ela pratica os .resultados colhidos no ensino.
I!Jxpostas estas bases e verificado que o espírito que as anima
orient[ll.se no que existe de mais ad eantado e ·moderno na evolução
militar dos povos qu e no velho continente occupam a vanguarda
n este assumpto e no que no continente americano m elhor. soube
adaptai-o á s suas n ec Essidades, p ensa a Commissão de Mar inha c
Guerra cumprir um (l ov er patriotico aconselhando á Camara a
aelopção do seguinte
O Congresso Nadonal decreta:
Art. 1. 0 O Governo r eformará o ensino milita.r e cr earâ es,. Projecto ele lei
colas praticas junto ás briga das de infan t aria e cavallaria, d e accôrdo com as seguintes bas es:
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1.• O ensino militar será professado nos estabelecimentos infra
enumerados:
a) escolas regimentaes;
b) collegio militar;
c ) escola militar;
rl) escola pra.tic·rt elo Exercito;
e) Ps<:oln. snp erior el e guerra;
escolas praticas das brig adas.
2" As escolas r egimentaes ministrarão o ensino primaria, o
complementar e o' preparatorio ou os cursos d·e 1", 2" e 3° grãos
ás praças, ca.bos e inferiores.
I. :Haverá uma em cadrt regimento ou batalhão.
II. Serão mod eladas pelas suas congeneres franeezas por adaptação ao nosso m eio.
III. Seu professorad-o será constituído pela officialidade do
res.p ectivo batalhão ou •r egi'lllento.
IV. O funccionamento destas escolas se fará sem prejudicar
o serviço militar.
3." Os collegio.s mil.itares proporcionarão a instrucQão secundaria gra.'tuita aos filhos orphãos de officiaes •do Exercito e da
Armada e de honorarios por servipos de guerra, aos filhos dos officiate:s destas corporaQões, aos filhos de praças mortas em com.bàte e mediante retribuiQão pecuniaria a menores provenientes de
outras origens.
I. Ficá supprinüdo o curso de adaptaQão.
II. O curso s·ecundari.o ·s erá \eccionado em cinco senes.
III. Nenhum alumno po:derá frequentar os collegios militares
por mais de sete annos, sendo os cinco do curso e clous de tolerancia.
IV. O Collegio Militar será internato.
·v. A's au1as já existentes e necessarias ao curso preparatorio
accrescentar-·se-hão mais as tres ~J,baixo:
a) I-listo ria militar elo Brasil;
b) NoQões de Direito, Gonstit]liQão Feder.al, Educação Cívica;
c ) Ecl ucaQão mili ta-1·.
VI. A matricula dos collegi.os milita:r:es será preferencialmente concedida, em igualdade de conçl!Qões, aos filhos de officiaes do
Exercito e da Armada: na hypothese da 2" part'il da base 3", que
estejam no desempenho de funcções propriamente militares, de
postos menos ,elevados.

n
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VII. O methodo de ensino visará despertar nos alumnos o gosto pelos estudos militares, cercando-se de vantagens os que nelles
mais se distinguirem.
VIII. As turmas de alumnos, -em cada aula, não poderão conter
mais de trinta; as turmas para exa;me tambem serão reduzidas
de modo que se possa bem apurar o .a proveitamento de cada
alumno.
IX. Os programmas serão organizados de modo a uniformizar
o metho!}.o do ensino.
4.• A J<Jsco!.a Militar preparará os candidatos ao primeiro posto
do <ruadro elos oJ'.fleia,•s l'ara as quatr,1 ~.rmfl.s do n;xercito.
I. O curso p.ara os candidatos ás armas de infantaria e cavallaria s erá ele dous annos e o para as ele artilharia e engenharia
(l-EJ tres.
II. A admissão á matricula procecler-se-ha por concurso entre
os candidatos, ·e xcepto para os que tiverem o curso completo elos
con'egios militares.
III. O numero de vagas existentes ·s·erá di viclido em tres
paTtes: uma para os alumnos que tiverem ü curso completo elos
collegios militares, por ·o rdem de me1'acimento e ind·ependentemente elo concurso de admissão; outra para os candidatos civis
que tenham assentado praça, com declaração ele aspirarem á matricula na Escola Militar, e servido effectivamente .arregimentados
duraute seis mezes; a terceira IJaTa os inferiores, de conformidade com a condição abaixo estabelecida.
IV. Os inferiores que tiver·em servido bem e concluirelil com
aprovei,t amento o curso de 3• gráo das escolas regimentaes poderão, com permissão ·do Governo, prestar exam es vagos e parcellados das materias ex.igicla.s como prçparatorios para matricula na
Escola Militar e concluídos estes apresentarem-se, requerendo!·O,
candidatos á mesma.
V. Annualmente só se poderá matricular na Escola Militar
um numero ode alumnos igual ao ele vagas elo primeiro posto elo
offíci.alato nas quatro armas elo Exercito, verificado no anno ·a nterior, accr·e scido de 50 %.
VI. Quando o numero de candid•a tos á matricula em um dos
terços da condição III fôr inferior ao de vagas, as vagas excedentes serão igualm ente repartidas para os can·diclatos nos outros clóua
terços.
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VII. A confecção dos progmmmas e o methodo de ensino obedecerão aos mesmos princípios geraes já estabe;cidos para os collegios militares.
5." A Escola P.ratica do Exercito destinar-se-ha a completar a
instrucção dos candidatos 1a officiaes que concluírem seus estudos
na Escola Militar.
I. Seu curso será de 18 mezes, abrangendo a pratica especial
d-e cada arma e o geral, em conjuncto, de todas, e sómente á conclusão delle serão os almunos considerados com o curso da arma
que adaptarem.
II. Terminados os cursos de infantaria .e cav:allaria serão os
alumnos declarados asp<irantes a offidal e serão, nas vagas existentes ou que se vierem a dar, promovidos a segundos tenentes, na
ordem do merecimento de cada turma e antiguidade d·e turma,
hypothese esta que não se verifcará mais, attendendo ao principio
regulador ·da matr·i cula na Escola Militar.
III. Os candidatos aos cursos de artilharia e ·engenharia, para
que não sejam prejudiCados no accesso ,ao officialato p-elos .s eus
collegas de turma de admissão que se detinarem á infantaria e cavallaria, serão, após o primeiro período de -s eis mezes de curso com
aproveitamento na Escola Pratica i do Exercito, nomeados alferesalumnos e, depois de· concluírem o curso desta escol!a, confirmados
em .segundos tenentes das armas a que .se destinarem, nas vagas
existentes ou ·que se vierm a dar., por ordem de merecimento em
cada turma e antigu·i dade d-e turillla.
I'V. Serão creados para o serviço especial d·e·s ta Escola uma
companhia, bateria ou ·esqlliadrão de cada uma das quatro . armas
do Exercito.
V. Além do objectivo acima enunciado, incumbirá mais a esta Escola diffundir nos corpos methodos, racionaes e uniformes,
de prepar·ação da tropa para o tiro, assignalar as def.iciencias
das prescripções regulamentares e propór ás autoridades competentes 1as modificações convenientes e effectuar os trabalhos e experiencias ord-enados pelo ministro da Guerra.
VI. As mesmas prescripções, relativas aos programmas de ensino, estabelecidas para os outros estabelecimentos de ensino militar, applicam-se igualmente a este.
6." A Escola Superior de Guerra será organizada de accôrdo
cem 6 typo allemão e sua adaptação ao exer·cito aTgentino e terá

por objecttvo diffunuir os altos conh!Jcimeutos militares, destinan-
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elo-se a primeiros tenentes e capitães, qu nella vil·ão completar e
aperfeiçom· seus estudos.
I . A aclmissfw á matricula procecler-se-ha por co·ncurso entre
os cancl·iclatos a ella.
II. Os trabalhos I e c ti vos serão di viclidos em per iodos e terão
8. du:mção total de 24 a 30 mezes.
III. Entre as doutrinas profes·s adas na Escola serão incluidas
todas as relativas .aos serviços de estado-maior.
IV. O ensino será illustrado com analyse de casos concretos,
em cartas e no terreno, s•erá ministrado parte na escola e parte
fóra della e completacl.o com viagens de estado-maior ás principaes
fronteiras e <aos provaveis theatros de operações.
7.• As escolas praticas das brigadas proporcionarão aos officiaes, inferiores e praças o .aperfeiçoamento constante de seus conhoeoimentos relH:tivos ao tiro, ás manobras e á utilização destes
elementos no combate.
I. Estas escolas funcionarão nas sédes das · respectivas brigadas.
II. Seu pessoal será tirado do da propria brigada e será o estricbamente indispensav•el para os seus serviços.
III . Terão todo o material de guerra necess•ario á instrucção
que lhes compete professar.
8." Na Escola Pratica do Exerc.ito ·e na Escola Superior de
Guerra funccion.arão cursos de informações de duração variavel e
proporcional á sua importancia para o.s officiaes de quaesquer postos do Exercito familiarizarem-se e manterem-se ao corrente ele
todos os progressos da arte da guerra.
I. Os .assumptos .destes cursos e o numero de officiaes que,
por unidade de força, podem frequental-os serão fixados annualruente pelo Estado Maior do Exercito, de accôrdo com as neoessidades do serviço militar e da instrucção do Exercito.
9." Deixarão de funccionar durante o p·eriodo das grandes manobras todos os ·e stabelcimentos 'de ensino militar, exceptuados os
Co~.legdos !Militares, para que nellws tome parte todo o pessoal militar . dos referidos ·e stabelecimentos, quaesquer que sejam as fun.cções de quo se achem investidos, •a começar pelos ,commandantes.
I. A este pessoal serão dadas, nas manobras. incumbencias
taes que o habilitem a mostrar no campo ·da expl:)rienc!a e da pra·
tka os i!'esultados colhidos uo ensino.
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10• Para o professorado dos institutos militares de ensino, exo das Escola,s Regimentaes e das Praticas das Brigad,as, serão aproveitados os docentes investidos desse caracter ex-vi das
leis em vigor, os quaes não se poderão excusar ás designações feitas pelo Governo.
I. Estas designações basear-se-hão nas reconhecidas aptidões
de cada um dos docentes.
11." O Governo poderá contractar professores espeoiaes e instructores esti"angeiros para os institutos mil-itares de ensino.
12.• A Escola Pratica d-o Exercito e a Es-cola Superior de Guerra darão respectivament'e os certificados do curso de arma e dos
altos -estudos militares.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das commissões, 11 de Setembro de 1911. - Bezerril Font enclle, Presidente, com testricções com relação ao dispositivo da
base 10" - João Vespucio ele Abreu e Silva. - F1·ancisco B1·essane.
cep~o

Voto vencido
do

SJR

-

Antonio Nogueira. -

R. Paixão.

O proj ecto n .
de 1911 propõe mais uma vez a reforma do
Alfredo ensino militar em unidades que se acredita susceptíveis de regeneuy
rar a instrucção technica e .a educação profissional do Exercito,
o que não lograram até hoje as 1 in numeras r'eorganizões do mesmo ensino, todas promulgadas no pretencioso presuposto de resolver definitivamente o arduo prol:)lema nacio-n al.
Serã esse projecto quando m1.1ito uma reforma a mais, não me
parecendo, em que pese ás boas intenções do seu lllustrado autor,
b:aver atinado com a medicação decisiva para a enfermidad1e chronica que vem impossibilitando o ~xercito nacional de adquirir, como tanto deseja essa brilhante officialidade, os conhecimentos
realmentl:) technicas e os habito>S arraigadamente profissionaes,
imprescindíveis a uma solida organização de defesa militar, intelligentemente articulada e apparel',h ada efficientemente para as ter~
riveis emergencias de possíveis aggressões inopinadas.
Quando ministro da Gu-erra o actual Sr. Pres-i dente da Republica, na -reforma de sua iniciativa, que veiu a ser .a lei n. 1.860,
de 4 de Janeiro de 1908, fez ver ao Congresso Nacional a conveniencia de por algum tempo se -f'8ch.arem as escolas militar,es, em
vista da superabundancia de offtciaes, principalmente do primeiro posto.
:E assim se redigiu o art. 138 daquella lei: "E' -o Governo autorizado a fechar as escolas de Gu·erra, d'e _-Artilharia e Eugen]Ht-
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ria, até que tenham desapp.a:recido os segundos ten;entes excedentes
do quadro, devendo fixar um prazo para os actuaes alumnos e bfficia/3s, bem como os ex-alumnos da Escola Militar do Brasil, compr·ehen·d idos no decreto legislativo n . 1.708, de 5 de Setembro desse
anuo, que ti.rarem os respectivos cursos."
De accórdo com essa prescripção l<cgislativa, o decreto n. 7.228,
de 17 de Dezembro de 1908, mandou fechar aJS escolas de Guer.ra
e Applicação de Cavallaria e Infantaria.
Ora, sabendo-se qu e, s egundo o Almanack do Ministerio da
Guerra elo corrente anno, ha ainda J'óra elos quadros 150 segundos
tenentes el e infantaria e 30 d•e cava!laria e que, á espera de vagas
para ser1em promovidos a segundüs tenentes, •existem presentemente 466 aspirantes habiJ.itados para essa promoção, e não se elevendo esquecer que as vagas que .occorrem no prim eiro posto eleverão s er preenchidas, metade por promoção elos aspirantes, metade por inclusão elos segundos tenentes excedentes, decreto numero 7. 064, de 20 de Agosto ele 1908, não parece opportuno mandar reabrir escolas ou instaurar novos institutos de ensino, que
viriam aggravar a plethora e onerar o orçamento da Republica
com a nomeação de novos aspirantes.
A promulgação ele mais um regulamento ele instrucção militar
neste momento, si não é inopportuno, .revela pelo mi;nos que não
se cuida de legislar com a devida circumspecção . .
Quanto ao projecto, farei apenas algumas observações sobre
pontos que nuvis parti~u'armente ;attrahiram a minha attenção,
não me detendo em mais aprofundado exame para não d•2morar a
discussão do assumpto.
Não posso dar o meu assentimento á suppressão do curso de
adaptação do Collegio Militar. Sendo esse estabelecimento uma
instituição mais de assistencia do que propriamente d·e ·i nstrucção
aclstricta ás exigencias da organização militar para adultos , seria
desconhecer os seus 1'lltuitos philantropicos, mutilar por essa forma a constituição que lhe deram Thomaz Coelho .e Benjamin
Constant.
Não se diga qu·e no ca:so quem ·iss.o aconselha é a Constituição Federal que não deixa á União o ensino primaria, .reservandolhe tão sómente a instrucção superior, art. 87 § 3°0 porque não
só a •a llegação provar.ia demais, acarretando a neces.s aria eliminação do projecto , dos artigos relativos ás escolas regimen taes, nas
quaes se ministra o ensino pTimario '8 a .adultos· analphabetos, co-
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mo tambem excluiria o proprio ensino secundaria, que .certamen·
t" não poderia ser abraçado pela sign·ificação peclagogica do vaca··
bulo - sup eTioT que r·estringe o genero de instrucção commettido
aos institutos federa:es.
Para evidenciar que o pensamento do legislador constituinte
não foi o que lhe emprestam quantos pensam ter elle vedado á
União ministrar nas suas escolas o ensi·n o primaria, ·b astará at·
tentar na r·edacção do §· 4" desse mesmo artigo, onde se faz referenda .as Escolas c~e ApTendizes Ivh~Tinhei·ros nas quaes, como é
salYido, se ensinavam e se ·e nsinam as pi"im ei.ras lettras.
Não me parece feliz a idéa que o projecto traduz em clous itens
distantes dos seus numerosos paragraphos, estatuindo que as escoias regimentaes .s e rnoclelarão pelas suas congeneres jTancezas
e que a Esco~a Superior.de Guerna será organizada de accôrdo com
o typ o allentão.
Não comp.rehenclo a vantagem de se começar de um modo e se
acabar de outro.
Finalmente, penso que o Congresso exorbitaria si desse a sua
approvação .ao que dispõe o item 10 do projecto.
Refiro-me á. pre·s cripção segur1do .a qual "os docentes- investi·
elos desse caTecter . (os vitaHcios, quer em ·exerci cio:, quer em disponibilidade) ex.vi das le-is em vigor· serão apr-oveitudos para o
pr·ofessor·aclo dos institutos Tnilitcp-es de ens~no ·e não se podeTão
excusaT ás designações teitus ·pelo G-overno. Não posso dar o meu
assentimento .a esse artigo; •a o Governo faltará. sempre autoridade,
e não na tem para dal-a o Congresso, para coagir os docentes vi·
talic•ios a acceitarem as designações que o mesmo Governo .entenda
ele :5azer.
Basta pensarmos no absurdo que haveria ·em forçar-se um
professor ele geometria a acceitar a regencia de uma aula de alle·
r1ão ou de pyrotechnia.
Devendo ser o proiecto doado á discussão, para não alongar por
n:ais tempo este €Xan'•e, Jimito-n1e a propôr como medidas:
Ao item I do n. 3, supprima-se.
Ao item IV elo mesmo numero' accrescen te-se: "e ea. :te?'nato~; ".
Ao 11. 10 suppTimam-se as palavras :
Os qwLes não se poder·ão excusa1· ás designações feitas pelo
Govc·r no"; e depois da palavra qoce?ttes accrescente-se: inclus·i ve
os . coaàju·vantçs do e?'bsin 0 theo?·iço .

205
Julgo de incontestavel equidade es ta ultima emenda explicatica, porquanto esses coadjuvantes, nomeados por cinco annos nas
m.esmas cond ições ·dos adjunctos ( decn to n. 6.465, de 29 de Abril
de 1907, art. 46 e Cap . IX "D o p essoal docente art. 124 e decreto
n . 7.808, de 6 de Janeiro ele 1910, foram iniqua1nente omittielos
na r eelacção do art. 1l da ~ oi n. 2.290, ele 13 de Dezembro de 1910.
E para a 'uniformidade ·q u e é de des·ejalHe, no intuito ele simplificar uma nomenclatura professora] onde as sub-distincções só
t~m servido para pretexto á aggravação de despezas, proponho qu e
se accrescent·e a-o n. 10 ·do projecto o seguint e: Fica supprirnida a
classe ele coadjuvantes do ensino theorico.
E ssas são as razõ es principaes elo meu voto vencido.
Sala elas Cornmissões, 2 ele Outubro ele 1911. - Alfrcdc Ruy
Bar:bosa.

A' Cornmissã.o ele Finanças fo i presente o projecto elaborado Parecer da
pela Commissão ele Marinha e Guerra, estab eDJcendo as bases paraCommissão de
a r eorganização do ensino militar, t endo em vista a exposição Finanças
fe ita p elo Ministro da Guerra remettido ao Congresso Nacional com
a mensagrem do Sr. Presidente da R epublica, datada de 19 de Maio
do corrente anno.
O projecto vem precedido de um longo e meditado estudo comparativo s obre a organi;mção do en sino militar em div erso s paiz es
europeus, notadam! mte & França e a Allemanha, cujo exem plo pro·
gressista no preparo dos respectivos exercitas pPecisa ser a companhado &.fim de que acloptemos as medidas qu e forem julga·das
necessarias para m elhorar e desenvolv·er as nossas instituições militares.
Foi est e o caminho seguido pela Republica Argentina, no tra.
balho que tem tido com o fim de educar os seus offieiaes e ensinar aos seus soldados os n~3 tllodos pr.aticos para os tornar pro fi S·
sionaes adestrados, al ém ·d·O .e sfórço emprega·do pa r a dota.r o seu
exercito com as unidades r eclamadas em satisfação de um plano
de organização já r ealizado, de accôrdo com os inter ess 2s ele defesa
militar daquelle paiz.
Passandc; .a examinaT c quE. l.">S tem dado DC> Braeil com r elação ás reformas de ens ino militar, o parecer ela Cómmis.são de Ma;ri nha ·e Gu erra rel embra os varios regulamentos qu e têm sido ada ptados, pela necessidad e de imprimir. á instruc!;'ão de nossos officiaes a pr.atica julgada indispensavel para o exercício de su a func~:ão profissional de modo que elles possam e:ll'ercer sobre as uni-
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dades do seu commando a influencia desta educação recebida para
o apparelhamento . das forças do Exercito nacional.
Pelo regulamento de 1905, elaborado s egundo a nova tendencia
de fazer acompanhar o ensino theorico dos indispensaveis conhecimentos praticos, os alumnos, para serem considerados com os res- .
pectivos cursos, são obriga.dos a passar pelas escolas de ·applicação corespondentes ás quatro .armas predominantes · no Exercito
nacional.
Mas o regulamento de 1905, ·q ue ainda hoje está vigorando,
tem o inconveniente notado de permHtir .a permanencia nas escolas por largo tempo, dando motivo a que os officiaes ali se preparem sem adquirir a pratf.ca ele commando.s e sem terem a deviela conviv·encia com os solclthdos, tornando assim illusorias as vantagens que seriam immecliatas se esse prolongado afastamento das
fileiras não pudesse •influir, como ele facto tem influído, para o
predomínio elos habitos escoLares, em compl·eta clivergencia com os
serviços nos quarteis .
Esta circumstancia determinou até certo ponto o movilnento em favor ele uma reforma elo ensino militar, a qual ·est·ava sendo igualmente reclamada pel.a co'llveniencia ele ser systematisaclo
o ensino pratico, com ·a creação ~J.e institutos adequados como, por
exemplo, as escolas praticas junto ás brigadas, destinadas a completar a educação profi-ssional de accõrdo com as exigencias ela
lei que reorganizou o nosso Ex·ei'Cito.
Tratando ela oportunidade de um novo regulamento ele ensino
militar, um illustre !)lembro da Commissão ele Marinha e Guerra,
em voto venddo, citou o art. 138 da lei n. 1.866, d·e 4 de .Janeiro
de 1908, que autorizou o Governo a fechar as ·e scolas mi'itares dur ante um certo período julgado conveniente para regularizar .as
promoções ao prin?-•eiro posto ele official do Exercito.
Basta lembrar que o artigo citado ·e nvolve uma simples autorização de que o Governo se serviu muito restrictamente, mandando fechar a Escola de Guera, .e de que logo abriu mão para attender a uma nova disposição de lei de orçamento, pela qual foram
mandados matricular naquella Escola. os alumnos do Co'legio l\1i·
litar que terminaram os re:;;pectivos cursos em 1910.
Como se vê, o argumento perde de valor deante do dispositivo
que restabeleceu o funcionamento das escolas militares, ficando
limitadas as matriculas ·ao,s alumnos julgados sufficientes, para
não. augmeutar. 0 n~mer9 . qo_ll _aQpiran,t es . 1tt~ q-ue .s e l'!ormaJize _a
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promoção desteB com a inclusão dos officiaes excedentes nos respeetivos quadros das armas.
Para satisfazer uma tal condição a providencia da suspensüo
de matriculas na EscoJ,a de Guerra, nos successivos annos de 1'909
e 1910, foi sufJ'idente, porque estwcou a producção de a;spirautes
a oJ'fidal e, por outro lado, a turma de alumnos matriculados na
r eferida Escola este anno só em 1914 terft conseguido as habilitaçi'ies necessarias para a conqtüsta daquelle premio de estudos.
Até Já, pócle"se affirmar que os officiaes excedentes -serão incluiclos nos quadros das armas e que os actu,aes aspirantes estarão igualmente promovidos aos postos de segundos tenentes de infantaria, de cavallaria e até de artilhari,a os que tiverem concluido
o 'curso desta arma.
Tudo indica, portanto, que a normaÍidacl e al~- egada no voto em
separado não impede a reorganização elo ensino militar e que, pelo
contrario, a n ecessidade desta remodelaçã.o impõe-se como uma
providencia urg12ntement-e reclamada no interesse da disciplina,
sem a qual não poderá existi-r organização conveniente e que a seu
turno depende de factores conhecidos, como sejam a facilidade cl!e
recursos para o relativo conforto das tropas e a inJ'lu encia decisiva ela educação profissional.
A Commissão de Marinha e Guerra - partindo da base de
que a instrucção militar dev-e estender-se ao ensino theorico e praJtico e pÉmsando muito judiciosamente qub este eleve ter uma ext ensão mai-o r do que até hoje tem tido, sem duvid-a, por falta de
elementos indispensaveis e que -só serão provlcitosos quando ao serviço de estabelecimentos ap-ropriados e mantidos com o fim especial de aperfeiçoar a pratica elas ar-mas - creou em seu projecto
a Escola Prati-ca •do Ex-er-cito e as Escolas .Prati._cas das Brigadas
que, funcc ionando em lagares apropriados e como succedaneas das
actuaes Escolas de Applicaçãi:J, hão de melhor satisfazer as ne•cessidades do ensino pratico, desde que o Governo procure da-rlhes uma organização conveniente, conforme os intuitos do pro jecto da referida Commissão.
A par dessas Escolas Praticas, o projecto cuida tambem do
ensino theorico, o qual será ministTado em d-ous novos institutos:
a Escola Militar, com um programma strictamenile necessario, destinada a preparar os candidatos ao primeiro posto ele official nas
quatro armas do Exercito, e a Escola Superior de Guerra, para os
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primeiros ten en tes c capitfl es completa rem e apt rfeiçoarem os
seus conh ecimentos militar es.
Além ele taes estabelecim.entos, o projecto mantém as Escolas
R egimentaes e o Collegio Milita r, institutos de instrucção primaria e s ecundaria, melhorando, entretanto, os typos da organização primitiva.
Não comp ete á Commissào d<3 Finanças occupar-se dos programmas de ensino para cada um destes estabelecimentos incluidos no projecto; dessa missão já se desempenhou, como lhe cumpria, a, Commissã o d e Marinha e Guerra .
Limitandc< s e ao ponto r estricto de seus estudos e r elativo ao
augmento provavel de despezas, lembra a Commissão ele Finanças que o proj ecto, em li ' U art. 1. e-s tabelece que o ensino militar
deverá ser ministrado nos seguintes esta.belecimentos;
0

a)
b)

c)
cl )

e )'

f)

,

Esco.! as Regi;mentaes;
Collegios Militares;
Escola Militar;
Escola Pratica do Exercito;
Escola Sup erior elo Exercito;
E scolas Praticas das Brigadas;

Actualmente a distribuiç4o do ensino militar é feita pelos seguintes estabelecimentos, d e .a ccórd.o com os r egulamentos em
vigor :
a) Escolas Reg.imentaes;
b) Collegio Militar;
c ) Escola de· Guerra;
(l) Escola d-2 Artilharia e Engenharia;
c ) Escola d e Esta.do Maior;
f) Escola de App!icação .de Infantaria e Cavallari a;
g) Escola de Applicaçào de Artilharia e Engenharia.
Compara;ndo a organiz·a ção actual com .a que se contém · no
projecto, vê-se · que funccionarp hoje mais estabelecimentos do que
os distribuídos pela proposta, hav endo portanto probabilidade de
diminuição nas ·de.spezas, ou pelo menos s·endo ceFto que o pessoa·!
occupa do nos actuaes estabel ~ cimentos de ensino será sufficiente
para o funccionamento dos ii+stitutos creadO's pela proposta.
O proj.ecto trata, porém, na lettra b), de collegios militares, estabelecendo a pos,sibilid.ade ele ser creaclo mais algum além do
que já existe nesta capital.
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Sem n egar a vantagem qu e poderi a traz er para o Ex.ercito e
par.a a Armada a cr eação des tes novos ins tituto•s, a Commissão de
Finanças s ente a necess ida de ele s e oppôr á s emelha nte t entativa
no momento, para não augmentar as clespezas, deante da s itu a-.
ção financeira do paiz.
Assim, , a Commissão propõe qu e em V·ez de coll egios mi litar es, como consta elo proj ecto, s e diga s'i mplesmente : co]l egio milita r.
Occu pallclo-se ainda deste instituto, a Com missão ele Marinha
e Gu erra opi nou pela suppressão elo curs o el e adaptação, lembrando
qu e no Coll egio Mili tar devia s er minis trado s6mente o ensino
secunclario.
Por cons id eraçõ es qu e s e prend em aos principias qu.e servil"a m
ele base á funda ção dess e mesmo estab<3lecim ento ele ensino, a Commissão ele :F'.inanças pensa qu e não eleve ser mantida n este ponto a
proposta ela Commissão de Marinha e Guerra e, nest e sentido, apres enta uma em enda qli e n ão augm entará clesp ezas, porque o num ero de alumnos será fix ado annualmente pelo 'Minist erio da
Guerra, de accôr.clo com as disposições elo orça m ento em vigor.
O curso ele adaptação, que eleve s er creaclo só pa r a a classe
elos g ratuitos, pôde ser ele clous annos e, n est e ·cas o, o tempo de
fr equencia no Collegio MHitar, fixado no projecto em sete annos,
eleve s er .a lterado para 10 annos, sendo dous de a daptação, ci nco de
cur s o e tres ele tol erancia.
Com re:ação á Escola Pratica do Exercito, lembra a Commissão ele Finanças que ella poderá funccion.a r na cidade de Porto Alegre, no antigo ·e difioio da Escola de Applicação' de Inf·a ntaria e d e
Cav.a llaria, estabelecimento este qu e se acha em local apropriado,
com um ca mpo para instrucção que poderá s er convenientemente
aproveita.do e s em despeza maiares p.ar a o Thesouro Nacion al.
Finalmente, a Commissão pensa que a desp eza maior ·a fazer
com a adaptação do projecto S·erá •a que provém da base 11", pelo
contracto de professores especiaes e instructores ·estrang.eiros, o
que tr.ará um augm ento que não pó de no momento ser precisado;
todavia, esta m edida é julgada tão urgente e n ecessaria que a
Commissão não pôde deixar de lhe dar o seu assentimento .
Concluido, a Commissão ele Finança;s é de parecer que o projecto da Commissão de Marinha e Guerra seja approvado com as
s eguintes emendas:
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tar;

Ao artigo 1 o:
Lettra b) Onde diz Coilegios Militares diga-se: Collegio JVIili-

Lettl'a d) Accrescente"se ·in·f'ine as seguintes palavras: " que
funccionará no Rio G.vande do Sul";
Substitua-se o numero 1 da bruse 3" pelo seguinte: O curso
de .adaptação será de dous annos e sómente para os a lumnos gratuitos;
O numero 3 da mesma base redij a-se assim: Nenhum ·a lurnno
poderá frequent,a r o Collegio Militar por mais ele 10 annos, ·s endo
dous de adaptação, cinco .de curso e tres de tolerancia.
Sala das Commissões, 10 de Outubro ele 1911. - Ribei1'0 Junquio·a, Presidente. Soa.Tes dos- Santos, relator. Sergio Saboia. . - PeclTo PernantlJu co. - A.ntonio Ga1·los - Rmil F'e1·na.1ules.
-LyTa Gast1'0.

Mensagem

Srs. Membro.s do Congresso Nacional - Transmittindo-vos a
inclusa exposição que me foi :a presentada pela Ministro d~ GuerJ'a sobre a neces'Sidade da refoTma elos institutos mi'itares de ensino e da creação de escolas praticas junto ás brigadas de infantaria e caval!a11ia, rogo vos digneis conceder ao Governo a preci·
Z8. 'autorização para pôr :em prat.ioa as providencias· nena indtcadas.
Rio de .Janeiro, 19 de Maio ele 1911. - H enn es .R. da: Fonseca.

PARECER
N. 222 ·- 1911
CONFERE A'S AUTORIDADES MILITARES O DIREITO DE REQUISI'l'AR DOS PARTICULARES A C ESS-~0 DE SUA PROPRIEDADE, O USO DE SJ!JUS BENS OU A PRESTAÇ1W DE
SERVIÇOS PESSOA.ES NO S CASOS E COM AS RESTRICÇõES QUE ESTABELEClD, E DA' OUTRAS PROVIDENCIAS;
COM PARECER DA COMMTSSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA.

O Sr. Presidente ela Repnblica enviou ao Congresso Nacional,
com a sua Mensagem ele 17 ele Maio ultimo, a exposição ele mo tivos elo Sr; Ministro ela Gu erra sobre a necessidade de sar decretada uma lei qu e regule as requis ições das autoridades militares,
a particuLares, em caso ele mobilização ou ele manobras elo :mxJ 2rcito . A exposição veiu acompanhada das bases que o citado Ministro apresenta para a elaboração da le.i supra r eferida, cuja necéssidade inilluclivel não cl'eixará de ser r econhecida pelo Poder Legislativo da Nação.
Como judiciosamente pondera o illustre titul ar da pasta ela
Guerra, em toda a parte e em todos os tempos, se estabelecem
relações em virtude das quaes as autorid.ades mi lHares têm o
direito de requisitar dos particulares a cessão, uso e goso dos seus
-bens ou a prestação de serviços pessoaes, exigidos pelas n ecessida·dles do Exercito 'ou ela Armad a em operações ou man0bras; ·poM. -14
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dendo taes r equisições occorrer no territorio nacional ou no estrangeiro.
No prim eiro caso, lembra a expos1çao de motivos. são do domínio elo direito publico e decorr em elo principio jurídico ex v'i do
qual o cidadão, por motivo ele utilidade publica e mediante retribuição ou inclenmização, pócle ser constrangido á p erda ela sua propriedade e ao prestamento ele serviços á patria; no s•3gundo caso,
r ev estem a fôrma de contribuições que .as leis de guerr a permittem sejam impos tas ao pa'iz invadido.
O primeiro caso, acima figurado, .encerra varias especies que
precisam ser reguladas por disposições legislativas, sem bffensa
no nosso direito constitucio.p.al, que .marca limites intransponivteis
aos tr es orgãos da soberania nacional, reconhecidos pelo estatuto·
de 24 ele Fevereiro ele 1891, em s eu art. 15 .
No Imperio Allemãio, onde a orga nização militar typica é fonte
perenne e abundante de ensinamento para os grandes e pequenos
Estados que procuram tornar efficientes as sua.s forças ele t'erra e
mar, as requisições militares no territorio nacional são autorizadas, unicam ente ele conformidade com os clispo.sitivos ela lei
sobre r equisições em t!ampo ele guerra e sob condição que as necessidades não possam ser s.atis ~eita.s por outro processo. (Regularn en-·
to do se·rv'iço em

carnpanhc~

no exerci to all emão, aZJtJ1·ovaclo p elo

Tei Gu'ilhenne ela Prussia., a 22 ele Ma1'ÇO àe 1908.)

Frêclêr.ic Jung, capitão de artilharia elo exercito francez e·
tracluctor do citado regulamento, observa em a nota a disposição
431 r eferente ao trecho supra transcripto:
" L es prestations eles ·communes pour la fourniture de vivres
aux êléments ele la force armée, etc., qui sont en marche, sont fi.
xêes, sur la r equisition de l'autoritê militaire, par le soins de
l' a~lto ritê civil e ..( aclmdnistrapve) compêtente ou par les commissaires clêlégués - dans les grandes villes, par le conseil municipal ( § 3 et 4 de la loi sur les rêquisitions en temps de guerre. )
Ce n "est que dans eles cas urgents que l'autoritê militaire peut
rêclamer clirectement à l'autoritê municipale les prestations qui
lui sont dues, et, .si ces derniê!'es ne pouvent étre fourniers eu.
temps utile, elle peut s'aclresser clirectement aux habitants de la
commune C§l§ 4 et 8.)
Toutes les ressou.rces matérielles se trouvant sur le territoi:re ele la conunune, y compri(:l les voitures et les chevaux apparte-
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nant aux étrangé1:es de passage, sout mises, par s.a demande, à
la disposition de l'autorité militaire · pour être employées conformément aux vues du commandement.
Les ordres de réquisition, de même que les reçut eles prestations fournies, doivent, en príncipe, être données par écrit et doivent cotenir la désignation exacte eles prestations elemandées
( § 4), le détail eles objects, Ies quantités requises, !e lieu et l'heure
ele Ia re;quisition, ainsi que le nom et le g rael·e du réqu erant avec
indications du corps ele troupe ou du service au quel il appai'tient." (Dispositions relativcs á l'execution.)
S'il y a pe·r 'it en la clemenTe, l'anto1 ·itr.l mü'itaire a l e clroit
cl' opr.lrer la 1·éqtdsition ele vive torce."

Em paiz alliado, elevem ser observados, como preceitua o regulamento alludido, os tratados particulares que hajam sido concl uielos entre as partes contractantes; mas em paiz inimigo, as requisições militares constitu em o meio ele viela mais effica z sobre o
thea.tro ela g uerra. (Disposição n . 472.) Neste caso, ellas são feitas
tanto pelas tropas, na zon a mais proxima e para attendermn a necessidades urgentes, como pelas autoridad es administrativas que
operam em um grande raio de acção .
Manda o regulamento allemão, ora •3stuclado, manter severa.mente a cliscip!.ina, devendo ser praticadas medidas preventivas
-que evitem guaesqner actos de pilhagem >2 outros excessos. O contacto de homens isolados deve, segundo elle, ser tamb em evitado
tanto quanto possível e é obrigatorio o recibo consciencioso de
todos os bjectos requisitados e entregues ás autori.cJades requisitantes, salvo si o pagamento, de contado, houver s ido determinado
por ordens especiaes.
O artig.o de guerra n. 17, citado por Frédéric Jung, dá aos soldados em campanha os seguintes conselhos s.a!utares, impondo severas penas aos transgressores:
"En campagne, le sol'dat ne doit jamais oublier qu e
la guerre n'est fai.te qu'it la forc e armée de l'ennemi. Les
propriétés et Jes biens des habiilants du pays enn emi, eles
blessés, malacles et prisimmiers de guerre sont placés sous
la protection spéciale de la !oi; i! en est de même eles bt:ens
mi litaires, tués aparten.a nt a,ux troupes allerilandes ou alliées.
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Sont punis de peines les plus séveres: !e fait de fair e
arbitmirement du btitrin, les actes de pillage, les odégradations ou la destruction du bien d 'autrui faites de propos
délibéré en campagne, les ve~ations infligées •a ux habitants du pays.
N'est pas co ns,i deré comme acte de pillage l'appropriation limitée aux vivres, médiquements, .effets de babillement, combustibles, fourrages et materiaux de transport
·correspon·dant •aux besoins d e la troup e."
As requisições .e ffectuada,s pelas autoridades administrativas
do Imperio Allemão têm por fim accumul•a r provisões por meio
de larga ·e sy,s tematica exploração do territorio comprehendido pelo theatro da guerra. A•os exercitas, corpos de exercitas, d'ivisões,
etc., são attribuidas, para o des empenho completo desse .encargo,
zonas claramente limitad,as, umas em r·elação ás outras, onde se
deve sempre solicitar o valioso 'concurso das autoridad.es civis.
Na Austria-I-Iungrda, o effectivo regulamentar d e -:;avallos e
muares, em t empo ele guerr·a, é completado por meio ele requisição, prescrevendo a lei de circurrllscripção de cavallos, que data ele
1873, as .seguintes disposições prfncipaes, segundo L . Lauth:
"Todos os annos, a autoridade civil eleve fazer um recenseamento geral elos recursos 'cav,allares do paiz. Esse recens eamento
será seguido de uma inspecção e classificação dos animaes , opera·
ções a que devem proceder as commissões civis; podendo, no emtanto, officiaes elo exercito fazer parte dessas commi·s sões, ou ser
os unicos encarregados desse serviço, desde que a autoridade politico-administrativa o soHCJite. Conforme o resultado da classifi·
cação, •O Ministro da Guerr·a e os dous ministros da defesa do paiz,
cada um na parte qu e lhe é peculiar, procedem á distribuição elos
recursos disponiveis entre os diversoH corpos ou serviços elo Exercito e do Landw·ehr e lhes demq,rcam porções territoriaes para a
remonta em caso d e mobilização.
Na Belgica, a l ei de 14 de Outubro ele 1887 estabelece id entico
processo para o complemento do effectivo r eguLamentar de cavallos
em caso d e mobilização; tendo-se feito, a lli, em 1890, p ela primeira
vez, um recenseamento geral de equin os. Na Grã-Bretanha, Hespanha e Roumania, procede-se de i_gual modo."
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Na Italia, regula a especie a lei de 30 de Junho de · 1889. De
conform idade com esta Iei, diz o autor citado, em todas as com·
munas devem ser mantidos registros dos cavallos •e m ua res existentes nas mes1nas, com os nomes dos proprietarios; recebendo
taes registros a inscripÇão das diversas mutações, á medida que
>estas se forem produzindo. Os proprietarios são obrigados a faze r
as cl ec1arações nec essa.r ias, sob pena de multa el e 100 a 200 francos . A autoridad e militar, sempre que o julgar opportuno, pôde
mandar proceder á revista e ·á classificação dos animaes exisuentes no paiz, afim ele conhecer os recursos ·d isponive.is.
Na Russia, segundo o referido J. Lauth, onde os recursos cavailares são consid eraveis, podendo ser ava.liaclos em 23 milhões de
a nimaes, o complem ento necessario ao exercito regular para atti.ngir o effecti v o de guerra em cavallos deve tamb em ser forll ô-·
ci clo pela requisição.

Como se acaba de ver, as requisições em tempo di:; paz sobre ..
tudo ele cavallos e muares , são reguladas por J.ei nos paizes ele boa
organização militar, a qual seria incompleta, si não cogitasse
dlessa medida extrema, imposta pelas necessidades prementes elas
forças armadas, deixando-a .ao arbitrio de qualqu er autoridade el e
elevada ·ou .in fi ma categoria.
Serão, bodavia, acceitaveis, sob o ponto ele vista constitu·:: ional, tod as .a s bases .offereciclas pelo titular do departamento da
Guerra para a lêi, em projecto, de requisições militares no Brasil 'i
Ora, estabelece a base seguinte:
"EJ' prohibicla a exportaçã o ele solip ecle.s e ele gado
v.accum desd e o dia em que fôr ordenada a mob ilização do
E)!'.ercito até ao dia em que e li e r etomar o pé de paz. "

Não parece ao relator deste clespretencioso parecer que semelhante ba.se esteja escoimacla elo vicio ele inconstitucionaliclacle e
que mereça, por conseguinte, acceitação; ai-nela m esmo que ella.
convertida em d.ispositivo legal, não vies~ " acarretar no futuro .
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grande prejuízo á p ecuari a indígena, Que s e vai desenvolvendo
animadoramente. gstatu e a Constituição Federal no art. 72, § 17:
" O direito de propriedade mantem-se em toda a sua
plenitude, salvo a desapropl'iação por necessida.de ou utilidade publica, m ediante incl(<mnização prévia. "
Joào Barbalho, o insigne e saudoso constitucionali sta, assim
conunenhL esta cl.isposiçã o garantidora do direito ele propriedade,
tal como a consigna a nossa l'3i fundamenta l:
"A inviolab ilid ade da pr.opriedade é condição ess encial de toda
a organização política r egular. E' o reconhecimento e respe.ito de
nm direito inher·ente ao homem e superior ás contingencias e exped,i entes d essa organização. A propriedade é elem ento fundamental de ordem civil. S ua presença importa imm ensamente ao desenvo lvimento industrial da Nação, á sua riqueza e prosp eridade. Sendo garantida, anima-se e incrementa o trabalho , exp and indo-se a
a pplicação da acNv idade individual e collectiva, com prove ito dos
particulares, das r end as do Estado e da propri edad e geral.
O .decreto de 21 de Maio de 1821, considerando ser "uma das
bases principaes do pacto soei~!", determinou que a ninguem se
t omasse cousa algum a contra •a vontade do possuidor ou p ropr ietario, fossem quaes fossem a;s n ecessidades do Estado. sem que primeiro, de commum accôr do, se ajustasse o' preço, qu e p ela faz enda
re·al deveria ser pago no momento da entrega.
O proj ecto de Constitui ção de 1823, art. 20, continha a prohibição de ser alguem priva do de sua propriedad e sem consrmtimen··
to seu.
A Constituição jurada em 1824 d eclarou garantida a propriedade em toda a sua plenit1tfle ( art. 179, n . 22).
Não é menos categori ca a affirmação da Constituição republicana no pa ragrapho d e que tratam os. "
Depois .de citar a legislação r eguladora en tre nós da desaprop riação por ne.cessidad e ou utilidade publica, assim commenta o
grande mestre a p enultim a parte elo § 17:

"M ecliante inclentnizctção p1·évia. E' sómen t e sob esta condição
que o poder publico póde assumir a propriedade particular e vae
nisto m esmo o r econhecimento dessa, d e sua inviolabilidade, pois
a inda n est e caso de ·e xcep ção nã.o se despoja o dono do qu e é seu
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sinão pagando-lhe o valor a justado, ou judicialmente arbitrado, d·a
causa exp ropri ada . E' um sacrifício ao bem commum, não. um
confi sco .
E não ha prejuízo real paDa o proprietario, dada a indemnização nos termos, e mediante as formalidad-es e recursos que em garantüi a l'ei tem estatuído."
Aristid es Milton commenta do seguinte modo o ~ 17 do a rtigo
á nota 194 da sua obra Li Cons-tituição elo B?;cLzil:
"A Constituição americana ( 5" emenda in jine) estatue que nenhuma pr-opriedade particular será .exprop'rifllda para uso
·publico •s em justa inclemniz•ação. A Constituição argentina ( artigo 17) dispõe - que a desapropriação por utilidade publica deve
ser qualificada por lei e préviamente indemnizada. A Constituição
da Suissa (art. 32) diz - que a Confederação, par.a orden•ar á sua
·custa ou animar por meio de subsídios os trabalhos publicas que
interes-s am á Suissa ou a uma parte considEh'avel do pa:iz, pôde
:eazer a desapropriação, mediante justa indemnização. A Constituição elo Imperio (art. 179, n. 22) autorizava a expropri-ação por
bem publico."
Do exposto se conclue que na Repub~ica Brazileira, como nos
Estados Unidos da America do Norte, Argentina, Suissa e ainda
no decahid'o Imperio, ra exprop6açãó só tem ou tinha Jogar por· necessidaJde ou utilidade publica, mediante, bem entendido, justa indemnização.
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Pôde, entretanto, a base alludida si~ enquadrar em dispositivo
de lei que diminua, por meio de prévia -i ndemnização, o prejuízo
·dos possuidores de solip edes e vaccums, privados ele exportal-os
d•2sde o dia em que fôr decretada a mobilização elo Exercito até á
v olta deste ao pé de paz? Qual o limite ·ele semelhante prohibição?
Attinge ella, porvenütra, a exportação ele um para Õutro ponto elo
paiz, ou abrange, unicamente, a exportação para os m ercados ·est rangeiros?
N a pr.im:&ira llypothese, seria uma catastrophe economico-fi.
·nanceira para os l~stad 'os do Rio Grande elo Sul, Minas Geraes,
Goyaz e Matto Grosso, nos quaes a criação ele bovinos e equideos
constitue importante parcella da .riqueza publica e particular. Na
segunda hypothese, o prejuízo decorrente da pr-ohibição não to:
maria o vulto de un;a calamitosa crise ele parte da nossa florl3s'tente industria pastoril; mas não montara, de certo, em pouco,
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visto o desenvolvimento in·negavel desse ramo de actividade d·e
nunierosa população rural do Brasil.
Realmente, o gado vaccum criado em Matto Grosso, Goyaz:.
e Minas Geraes, destinado ao abast:(~cimento de carne verde n as
grandes e pequenas localidades do .inetrior ou do littoral, excedendo, actualmente, ao consumo no paiz, precisa de mercados es;-trangeiros onde seja adquirido por preço mais ou menos remunerador. Si esta necessidade ele exportação para o exteri-or já s~
faz sentir, é de crer que em futuro não remoto ella se imponha
ele modo inelutavel aos cr.iaclores di2 bovinos nestes e em outros·.
Estados ela Fed eração, entre os quaes o elo Piauhy, dotado de ·
excellentes condições para o desenvolvimento d1c semelhante in-dustria, verdad eiramente nacional e lucrativa.
Quanto ao Estado de Minas Geraes, justifica a previsão do•
relator o s:eguinte topico extrahid-o ela substanciosa mensagem que·
o s eu illustre presidente dirigira ao Congr.esso Mineir-o na primeira sessão .ordinaria ela sexta legislatura: ".Salienta-se, porém, entre todos os prodüctos da exportação elo Estado, o gado
vaccum, que contr-ibuiu para as nossas riquezas (no exercicio
de 1910) com a somma ele 2.486: 81P$ a mais que no ultimo exer-.
cicio, tendo havido um excesso de ~8.469 cabeças. Este facto, como
é natural, reflectiu-se no movimei;tto geral das feiras, .onde as
vendas realizaJdas aJtüngiram a 180. 277 vaccums no valor of.ficial'.
ele 18. 782: 548$000."
E' bastante concludente o seguinte quadro da exportação de
gado vaccum em Minas Genl!es, de 1881 a 1910:
Cabeças

1881-1882 ....... . ... . . . . ....... . .
1882- 1883 ....... . ... . .. . . . . .. . . . .
1883-1884 ........... . .. . .... . ... .
1884-1885 .. . . .. ... .. . . ..... . .. .. .
1885-1886 .......... . .. . ......... .
1886-1888 ... . .. ., . ... . ........... .
1888 ...... . ........... . .......... .
1889 . ......... . ... . .............. .
1890 . . .... . .......... . ........ . . . .
1891 .... . .. . .... . .... . .... . ...... .
1892 ........ . ........ . .......... . .

70.130
100.755
145 . 138
142.281
140.598
200.260
132.906
147 . 058
98.903
115.099
127 . 316
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1893 ........ . .. . . ......... . ..... . .
1894 .... . ..... . ...... . ...... . .. . . .
1895 .. . . . .... . . . . .. . . . . . ....... .. .
1896 ... . . ... ... ... . .. . ...... . . . .. .
1897 . . . .. . . . .. .. ................. .
1898 ....... . ... . . ...... . . . .. . ... . .
1899 .... . ... . .. . .. . ...... . ....... .
1900 ....... . .... . ........... . .. .. .
1901 .. . .. . .... . .... . .. . . . ... . . .. . .
1902 ........... . ......... . . ..... . .
1903 ........ . . . . .. .. . . ..... . ... . . .
1904 . . .. . ... . . . . . .. . . .... . .. .. ... .
1905 ... . . . .. . . . . . . . . .... ' .. . . . . . . .
1906 .. . .. ... . . . .. . . ... . . . . . . . . ... .
1907 ... . . . . . . .. . . . . .. . . ........ . . .
1908 . ..... . . . . . . . . . . . .. .. ... .. . . . .
1909 .... . .... . .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .
1910 .... . . . . . . .. . . ... . . . .. . ...... .

105.087
108.414
101 . 425
114.458
196.343
183.148
151.461
172.545
201 . 607
232.293
233.120
254.718
273.495
279.117
285. 848
260.279
269.11 6
297 . 584

O quadro mostra qu e a exportação de 1910 excedeu de 227.45 4
cabeças á de 1881-188 2, s endo aquell a ig ual a 424,33 % desta.

Demonstrada a manifesta inconstitucionalida de da pi'ohibição
supra an alysada '' a sua inconveni encia debaix.o do ponto de vista
economico-financeiro, a Commissão d eixa de contemplal!·a no s eguinte pro jecto d e lei qu e ora offer ece ao elevado juizo da Camara :
O Congr esso Nacional decrlc.ta:
Art. 1." E ' conferido ás autoridades militarés .o direito de
requisita r elos particulares a cessão de sua proprieda de, o us o de
seus bens ou a prestação el e serviços pessoaes nos cas os e com as
restricções seguint es :
1." O en cargo da r equisição com eça em tod-o o territorio nacional com a publicação da ordem de mobilização do Exercito e
t ermina no dia ·2111 que este volta ao p.é de paz.
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Quando se tratar de ·mobilização parcial ou ele manobras, o
Mi nistro da· Guerra poderá autorizar a requisição, fixando os dias
em que o direito de requisitar começa e acaba e a porção do territori o nacional em qu e 1elle será exercido.
2.0 As requisições classificam•·Se, quanto 3!os seus fins, em
geraes e loca.es e, quanto á sua execução, em r egulares e forçadas.
As r12quisições geraes sã.o destinadas ao abastecimento dos depositas de caracter permanente e á organização dos serviços auxiliar es elo Exercito.
As requisições locaes s&o des tinaelas á satisfação da.s n ecessidades diarias elas tropas e a serviços tlemporarios.
São regulares, quando fe itas por intermedio da:s autoridades
a tlm.inistrativas ou. na falta destas, pelas autoridades militares, de
e.ccôrdo com os principaes habitantes do Jogar.
São forçadas, quando feitas com o apodo ela força annada, no
caso de r esistencia, por parte dos habitantes do Jogar á satisfação
elas que forem r egulares.
Art . 2.0 Para que uma requisição seja l ega!!, é preciso:
a) que se torne necessaria;
1
b) que emane de autoridade competente;
c) que seja compensada por ;iusta indemnização.
Paragrapho uni co .. Em principio, só se deve .recorrer á requisição, quando não fô r possível obter pelos m eios ordinarios os
objectos ou .serviços pessoaes ele que precisar a tropa.
A~·t. 3. 0 Só o Ministro da Guerra poderá autorizar as requisições ·g·eraes, exceptuando>-se, porém os casos ele urgenc.Jn. nas
praças de gueTra onde os respectivos ·c ommaJndantes •e xercerão esse direito, estendendo-o ao qu e fôr necessario para a subsisü:ncia
elos habitantes ele taes praças .
Art. 4. 0 As requisições locaes poderão ser feitas pelos commandos do E xercito, de divisão, de brigada 'indep endente ou de
destacamento de t~· opas que tenh~m missão especial.
Paragrapho unico. A faculqade de requisição poderá, comtudo, .ser delegada aos chefes dos serviços de intendencia junto
aos quarteis genera.es e destacamentos isolados, sob a fiscaJ.ização
clirecia do.s ·c ommandos su perio r(ls ou por intermedio dos chefes
d:e estadó-maior.
Art. 5. 0 Em caso ele gu ená, tão sómente, e quando b.,tja m·..
gencia em abastecer 1a troJ)a, todo commandante de destacamento,
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"{Jualquer que seja a sua graduação, m esmo o simples soldàdo, poderá requisitar generos para a alimentação do pes"soal sob o seu
·commando, durante um dia, e forragem para os animaes tambem
durante um dia, communicando ao chefe .da sua unidade o procedimento que teve, logo que á mesma se r euna.
Art. 6.0 Quando se tratar da utilização de estabelecimentos
industriaes para o fornecimento de productos clifferentes do que
nelles são 1'abrkad0s, a ordem de requisição só poderá ser expe·dida , pelo Ministerio da Guerra.
Art. 7. 0 Toda ·a requisição envolve r esponsabilidade da autoridade que a ordena; deve ser feita por escripto, contendo a natureza e quantidade das prestações e assignada pelo requisitante, com
a d.eclaração do seu posto e da unidade ou serviço a que perten·ce . E' obrigatorio o recibo dos objectos requisitados.
Art. 8. 0 Estão suj eitos a requisição em tempo de paz:
1°, generos para rancho e forragem;
2'', transportes.
Paragr'apho uni co. Os transportes só poderão ser r e quisitado~
quando não t enha sido possivel obtei-os por compra ou median~e
a juste. Serão elles, comprehendidos os vehiculos, animaes, conductores, etc., empregados no serviço militar até ao dia em que pos ·
.s am ser substituídos ou dispensados.
-Art. 9. 0 Estão sujeitos a requisição em tempo de guerra :
lo, viveres, foragens, combustíveis, m eios ele illuminação e
palha para cama de tropas acampadas;
zo, m eios de transporte .e de arcelagem ele toda a especie, cpmprehendendo o respectivo pessoal;
3°, transportes •Dluviaes, marítimos e fer-r o-viarios;
4°, materiaes, ferramentas, machinas e apparelhos n ecessarios
para co nstrucção e reparação de vias de communicação e, em ge-ral,
para execução de quaesquer trabalhos reclamados pelo serviço
mili;bar;
5°, guias, conductores e operarios qu e se to,rnem precisos ;
6°, .tratam ento , em casas dos habitantes, dos doentes e feridos;
7", objectos de ve-stuario, medicamentos, pensos e camas para
hospitaes ;
8°, todos os demais obj ectos necessarios ao serviço militar .
. Art. 10. Toda requisição dá direito á indemnização co-rr·esponl{!ente ao valor do objecto r eqtJisitado.
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A indemnização será immediata, quando possível, e ef~ctuadrt
á ·V ista de dochmento assignado ou rubricado 'Pe>J.a autoridade com-·
petente.
O Governo, no regulamento .que expedir para a execução d·esta
lei, es·tabeleceeá .a pr.acesso que terão de soffrer ·OS pedidos de i·ndemnizações devidas a particulares e a norma segundo a ·qual serão fixados os .pr.eços dos o·bjectos e serviços requisitados por auto.r.i dades competentes.
Ar.t . 11. O Governo mandará e1lfectuar o recenseamento e·
classüficação dos anim.aes e vehiculos utilizaveis para o serviço militar, competindo esse trabalho ao '.serviço de estado-maior dos
quar.teis .g eneraes das insopecções permanentes, de accôrdo com as
autoridades civis.
No regulamento se especificarão quaes os animaes e vehiculos:
isentos de recens.eamento e as categorias para a classificação, os
quaes serv.irão de base para a fixação dos 'Preços Telativos .a os objectos e se.rviços indemnizaveis, em virtude de requisição.
Art. 12 . Todo o individuo que desobedecer ás ordens d·e requi-·
sição será condemnado ao pagamentb de multa, qne poderá attingir o duplo valor da prestação r equisitada, desde que o referido,
va·lo.r não exceda de 500$000.
Art. 13. Quem recusar ou abando•nar um serviço pessoal para
que houver sido r e;quisitado incorrer(L na multa d·e 5$ a 20$000.
Art. 14. As multas de ·que tratam -os artigos ·precedentes serão
impostas ·pela autoridade militar qu e houver •f eito a requisição,
d evendo ella, im.mediatamente, communicar o acto ao coUector
federal do município onde residir o multado, wfim ele ser effectua;d.a a cobrança, de accõ.rdo com a legislaçào fiscal vigente.
Paragrapho uni·co. A importaneia recebida pe1o collector federal do município s·ero recolhida, sem d.emora, aos .cofres federaes
e desUnada a indemnizações por motivo de .r equis-ições militares.
Art. 15. Os generos, .animaes e V·e·h iculos que, hav endo sido.
requisitados em tempo de .guerra, não forem, sem motivo legitimo,
apresentados á autoridade r equisitapte, serão apprehendidos ·p ela
r efe,r .i da autoridade com o apoio da força armada sob o seu com"
mando.
Art. 16. Todo o militar que se recusar a passar recibo das ?!'estações fornecidas . ou que fizer· re-quisições indevidas, será julgado,
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·rle aocôrdo com a legislação em v.i gor e obrigado a restituir as
mesmas prestações ou pagai-as pelo seu justo valor.
Art. 17. Quando houver r ec1amação de estragos produzidos
pelas tropas, a autoridade miJ.i tar respectiva nom ear-á urna commissão de tres a cinco membros, composta em sua maioria de civis
Indicados pelo 3!ge·nte executivo muni·cipal, ou por quem o reprecsentar. Es·ta commissão, examinado os estragos, fixará .o valor
da indemnização, a qual será paga, immedatam ente, si houver
accôrdo entre o r eclam ante e a autoridade militar competente.
1ParagTa:p•ho unico. Caso se não veriüque o accôrdo a que se
refere este artigo, o auto da avaliação será r emettido ao Ministro
da Guerra, 1qu e resolverá em uHima .ins·tancia, ficando em poder
-do reclamante a 2" via do mesmo auto.
Art. 18. Verificado .que os estragos ,f oram feitos, propositalmente, pelas tropas, a autoridade mi1itar ·p unirá · os responsaveis;
mas, si ficar pr.ovado que foram causados ou ordenados pelos proprios reclamantes, com o 1im de olbterem indemnização do Estado,
o J uiz f.ecleral competente os punirá com as multas ou penas qu e
·no caso couberem.
Art. 19. Qualquer ,força mo·bilizada elo ExellcHo, correspondente, no mínimo, a uma lb ri•g a.da, terá junto ao seu commando
uma caixa militar p.ara attender ás indemnizaçõ es de que trata a
presente lei; nas unidades menores, porém, essas indemnizações
serão pagas pelos r ·espectiYos commandantes, para isso ·llabi.litados.
Art. 20. Em territorio inimigo, as requisi ções militares obedecem aos mesmos .princípios; porém não serão effeotuadas mediant e ind emnização, s im de aocôrdo com a tabella de contribui ções
-estabelecida pelo commandante em chefe em toda a extensão ocCl:rpada .p etas suas tropas. A zona em <que .pód·e cada um general
fazer requisições é designada pe·lo commandante ·em chefe.
1. 0 Aos militares isolados é prohibid·a a requisição ·em territqr io inimigo.
2.° Comquanto as requisições militar.es em terr.itorio inimigo i·ndependam el e indemnizações, a sua execução ex ige sempre
·ordem, POJ' .e scripto, e recibo da autoridade .r equisitante .
§· 3.0 O commandante em chefe poderá, em casos especiaes, r e-

solver sobre a .i nd.emnização de taes requisições.
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Art. 21. A requisição militar é expr.essa.mente prohibida em.'
territo.rio neutro e, em territor io alliado, só poderá ser exercida
em virtude de convenção diplomatica.
Art. 22. O Governo regulamentará a presente lei, tendo em
vista os princípios nella cons~g~·ados e os que regulam as guerras
i li ternadonaes.
Art. 23. Revogam-se as dis·posições em contrari.o.
Sala das Commissõ es, Agosto de 1911 . - Beze?Til l<'ontenelle,.
Presidente. - Roclolpho Paixão, relator. -Antonio Nog1teiTa.. AltTeclo Ruy Bw);osa. c:isco B ressan e.

Jolio Yespu cio ele Abreu e Silva. -

Fmn-

A' Commissão Lle Constituição e Justiça foi presente a mensaParecer da
Commisaão de ge m .q ue o ·Sr. P.residente ela R epublica diri·giu ao :Congresso NaConstituição cional sobre a necessidad e de decretar-se uma l ei qu3 regule as
r equisi ções 'lllilitares a particulares em caso de .mobilização ou de
manobras do Exercito, com uma ex.p•osição do Sr. General Ministro
da Guerra apresentando as bases para a organização do respectivo
projecto.
I
A Commissão de •Ma·rinha e Guerra .formulou o projecto soli··
citado, combatendo, porém, a prohibição cl.a exportação ele solipedes
e ele gado vaccum durante a mobilização, por julgar ·essa medida
inconstitucional e inconveni ente aos interesses economicos e financeiros elo paiz.
Não estou de accôrclo com a primeira dessas a llegaçõe;;.
Essa prohibição não é um act:o de apropriação ·do Estado, que·
não incorpora o gado ao seu dominio privado ou publico .
.E' um acto de soberania, un1a medida imposta ·pelas necessid11ides da guerra, r-e gulada em muitos casos p.elas leis internas de
oada paiz, mas em I).1Uitos outros pelos tr atados in.ternacionaes.
A necessidade de vencer é a pr.imeira lei ela guerra.
O inoenclio de Moscow, ateado para destruir o .abrigo dos exer··
citos de Napoleão, e o grande gesto do nosso Fernandes Vieira
destruindo e'lll .Pernambuco os Cf!.nnayiaes, a ·começar .pe'los seus,.
a:fim ele <tirar .r .e cursos aos hol·l~,trid·e;<~es, s,ij,Q djstp eloquente Prova ..Desde que a ·sahicla ele cavallos, elemento de combate, ou a
exportação do gado, .abastecimento de vivere~, apr.o veite a.o inimigo.

)

ou enfraqueça a Nação, o Governo pôde declarar .taes artigos contrabando de guerra, supp-r .imindo tal COJ:I\IDerdo sem ~1ue lhe corr esponda o dever de ind emnizar os ·l ucros .que delle ·prov1n h am .
Assim como o Governo determina as condições d·e importação
o'u exportação do gado segundo as conveniencias da época e o es·
ta:do de saude dos animaes para evitar o contagio de epizoo.tias ou
pres ervar a ~;;aude das populações s-e m que por isso se veja obrigado a indemnizar as rezes sacrificadas aos criadores prejudicados,
assim tambem não se pôde admittir que o mesmo Governo não
possa temporari<unente suspender a sahida d-e cavallos e rez es do
paiz, quando o aconselhe a defesa naci onal, sem obrigação de in~ 
demnizar si não a;qu el'les animaes de qu e se a propriar par a seu
serviço.
Levados ao Jmmigo, podem os cavallos e bois a uxilial-o na
luta, torn ando-s e assim o-b jecto ele anci1Jlis t<St<s, principalmente
se attenel-ermos ás condições peculiares elo nosso contin ent e.
Os commentarios ele Barbalho e Aristi-des Mi1ton ao art. 72 da
Constituição não teem ap plicação ao cas-o, pois o qu e elles affirmam,
aHás firmados em .l eis anter ior-es ·á Constituição, é •que o GoveTno
não s e -pôd e apr·opriar de causa algt<nw sem 1JTév·iamente inclemni·
zar o respectivo dono; mas já cli·s semos .que pelo facto ele susp ender
a exportação de animaes o Gove rno delles não se apodera, não os
ti-ra d-o domínio e .posse elos r es pectivos donos, que continuam a
exercer seus dir eitos, apenas com aquelia limitação que as leis da
gu erra plenamente justilfica,m .
·Cumpre, aliás, notar que o pro-p rio Bat,balho , no mesmo trecho
citado no douto p:;trecer da Gommissão de Ma rf.n,ha e Guerra, accrescenta: "•A desapropriação por n ecessidade ou utilidade publica
é um direi-to do Estado inher ent e -ao seu dominio emi nente e á sua
posição soberana."
E' Uf!la limitação á propriedade privada no interesse s up erior
ela communhão.
"A lei es tab elece os casos de desa;propriação e form alidades
garantid-o ras dos proprietarios quanto ao preço e promp:to paga-mento ela cousa desapropriada.
"Taes -f oTmalidades sômente pod-erão d-eixar -de ·praticar-se na
emergencia de perigo publico imminente, -como .guerra ou commoç(í.o e ll!'-!l condições estabelecidas para ess~s casos ex.traordjnarios."
Esta é exacta;men-te a hy_pothese de que cogita a mooid_a proposta.
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Os elementos que, embora não sendo a rm as ou munições de
co mbate, são utilizados pelo inimi•go ·em suas hostilidades podem
.s er declarados contra·b ando de guerra.
A juris·p.rud encia sobre o contrabando de .g uerra originou-se
nas pro.h ibições feitas desde época immemorial p elos soberanos aos
s ubdHos d e commerdar com o inimigo.
Já no Codigo de Justinian o encontra-se a constituição de Marcianus L . 2 Cod. IV, 41, ".qure res exportari non debeant. Nemo
ali egenis bar.baris .l oricas, scuta, .arma, sagittrus, spatta:s, gladios
vel alterius cujuscumque generis a rma audeat venumdari, nulla
prorsus .t ela, n ihi·l fe rri vel fa cti ram vel a du c infecti. P erniciosum
enim Romano imperio et ·p.r oditioni pro ximum est ba:l'baro·s, quos
jn dj.gere conven it, t elis eos, ut validior es reddantur, insüuere".
Em s eguida, os Concilias III e IV de Lat rão, em 1179 e 1215,
prohibiram todo commer d o com os sarracenos.
A bulia In ccena Donüni de 1627, .r eproduzindo tal disposição, a
extendeu a todos que fornecerem artigos aos inimigos da ·Santa Sé.
A Liga Ha:nseatica, qu e tão 9rande papel repres en~ ou no co mmercio mariLimo, tamb em ·p rohibi u obj ectos de contrabando, ch egando a ve dar aos n eutros todo eommercio com seus ininügos .
A Inglaterra ce·l ebrou com a Suecia os tratados de 16&6, 1&61,
1664 ·e 1665, ·en um erfllndo todos elles o dinheiro amoe da do, muniç@es de bocca e de guerra, como contrabando.
A doutrina dos tribuna es ing.l ezes de presos consWer-ava as
provisões de bocca e o materi!l1 marítimo como contrahando,
mesmo sem ·estipulação de t r a;tado .
Em 1673 .a almirantado sustentou que na pratica o vi·nho, o
azr;ite e o trigo podiam ser considerados contrabando.
Mais tarde, outra.s provisões, como a manteiga, peixe secco e
a r.roz, foram t amb em incluídos üomo tal.
A r egra mo derna é rque taes artigos não são em geral contrabando, mas podem tornar-se nisto em virtude de condições especia es da g uerra ou d.os paizes que a fazem. (W.h eaton . E. D. I.
vol. II, ·pag. 148).
O tratado dos Py.r .e n eus, de 1659, entr e a Fran ça e Hesi;>anha,
enumera no art. 12 os cavallos e resp ectivas sellas como ·contrabando.
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O ·de Utrecht, de 11 de Abril de 1713, no art. 19, r eproduz essa
disposição, assim co m o O•S t r a;taclos el e Pariz em 1763 e os el e Ver sailles em 1783 e 178 6.
iEm nossos <di as, a inda e;u 1885, por oecasião elas h os t ilidad es
entre a Fra nç a e a China, a I n glat erra co·nsi uerou a ·h ul·h a contrabando ele guerra .e a Fança f ez o m esmo em r elação ao a r roz .
Demonsü'ad a .que a prolh ibição eventua.l da expo;rtaç ão de gad o,
cavallo~ e r;1uares em t empo de guerra não é uma me dida inconstitncional, -resta ainda a allega;;ão de sua in con ve·ni en ci.a, solJ o
pon:.o de vista economico e fin'a nceiro.
Quanto a ella, nada t enho a dizer desde qu e se nào trata de
mat erin de constitucionalidade, unico pon to sobre o qual te m d ·'
se vrormnciar esta Commissão.
Pelo mesmo motivo, nào ontr o na apreciação do m er ecim en t :J
elo projecto elaborado ·pe los ·proücientes collegas da Commissfw c~ e
Marinha e Guerra , p.arecendo-m e que nen huma de suas clisposi•ções está em antag onismo com a nossa lei fundamental.
Haia das Commissõ es, 11 de Outubro ele 1911. - 1i'1·ecZerico
Borg es, President e. - Lam enha Lins, r e'lato,r. - Por to Sob r inho.'l' eixeilra el e S(í. V alga.

Ganvpo s GaTtir!T. -

Ji'dis/J el lo F1·ei Te.-HenTig1w

·Srs. Membros do C ongr 0sso Naciona l - Subm et t o á vossa consideração a inclusa Exposiçào qu e me foi apres entada p elo Ministro
da Guerra, sobre a .necessida de ele de cr etar -s e u ma lei qu e r egul e
as requi-sições -de autoridades militares a pa,rüculares em caso d e
mo.b ilização ou d e manobras elo Exer cito, e peço que vos cli.gneis
dar as 'Providencias qu e julgardes acerta do, tendo em v ista os
motivos constantes claquella E xpo·s içã o. - Rio de J an eiro, 17 d e
Maio ele 1911, 90" da Inde pen denci a e 23° da R epublica - H c1·mes
.R. àa Ji'ons eca.
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Mensagem

PARECER
N. 290-1911
REORGcA:NIZA A JU'STIÇ·A MILITAR; CO;M VOTO EM SEPARAIDO DO SR AUGUSTO DE FREITAS E PAfREOER DA
COMMISSÃlO ;DE FI NA!NÇA'S

A remodelação da noss a justiça militar é uma aspiração inequivocamente manifesta:la clesd·e os prim eiros t empos da nossa
nacionalidade.
Vivendo sob o imp erio de ordenanças e a;]varás, decretos e resol uções, avisos e cartas régias, ·portarias e ·provisões, herda,das
da velha metro·pole, não foram poueas as tentat.i v as para completar
a nossa independ-encia POT meio de leis que dessem ã jus·tiça militar um -cunho essencialm ente nacional e corresponclessem á cultura geral do ·s eculo.
Os annaes do Parlamento Brazileiro, a partir de 182·6, .assi-gnalam os patriot-icos esforços 1que, in:feliz-men-te, só lo-g-r aram enriquecer o nosso patrimonio jurí-dico co-m uma legislação de r etalhos,
sem systematização e .homogBneidade .
São dessa época, entr-e outros. o proj ec to do Deputado Getulio
man-dan do .que as sentenças dos conselhos de guerra nas províncias
cujas pena.s não excedessem de clous annos ele prisão fossem executadas nas mesmas províncias, independ ent-emente do Conselho
Superior Militar, e .creanclo, para a co-ILfirmação dessas sentenças,
uma junta ·p rov.indal, composta do presidente dJa província, dos
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dous mais antigos ministros ele vara branca, e na sua falta ele clous
aclv.ogados de melhor nota, elo commandante das armas da •p rovincia e um official superior da tropa ele 1" linha, e na falta deste
po r um de 2" lin'h a; projecto este que, com a,lguma:;;; modHicações,
foi convertido na .c~uta de le·i de 13 ele Outubro de 1827;
o projecto que abo lia, -de accôrdo com a carta constitucional
de 1824, os privilegias pessoaes dos militares e ecclesiasticos;
a emenda do Deputado Cunha Mattos, dando competencia ao
fôro milHar para julgar .os cr.i mes civis e nülitares, commettidos
por estes, em tempo de paz; estando de sentinella, em marcha ou
outra o•p eração militar, ou achando-s e no recinto dos quarteis,
corpos de .g uarda ·e seus ·c listrictos, acampamentos, quarteis de inverno, e ·nas fortal ezas e praças ele guerra, e a bordo elas embarcações armadas pertencentes á nação ou a particulares, que navega!S'se•m com carta ele marca; assim como os crimes müitares ou
civis, commetticlos em campanha aciiva, e nas praças de guerra qu e
estivessem d·ebaixo de rigoroso bloque;io ou assedio, pelos cidadãos
paisanos effectivamente empregados no serviço do exercito ou nas
guarnições, os· .quaes seriam i ]ligados em fórma militM';
-a emenda do Deputado Clem.o nte P·ereira .definind-o os crimes
meramente militares e dando competencia aos conselhos d·e guerra
para o ju],gmnent.o dos cr imes civ·i s elos .m ilitares, commetticlos ·e m
campanha, e os ·cri·mes de traiçáo, .seclição ou tumulto commettidos
por qu alquer, que nã.o ;fosse mili~ar, dentr o de--algum a praça ou
Jogar que se achasse sitiado ou bloqueado;

o projeoto C unha Mattos determinando •que as sentenças absoluto,r ias, proferidas .em ultima ins·tanci:a :p elo 'Supremo Conselho
da Justiça Militar, seriam_ r•emettidas immediatamente pelo mesmo
conselho aos commandantes militares das províncias ou chefes do
exerc-ito, sem passa,rem pelas secretarias ·de estado das repartições
a •que pertencessem os ~réos;
o pro•i ecto do >Deputado Castro e Silv'a extingu indo o tribunal
do Co·nselho rS.upremo Militar e de Justiça, moclif.icanclo a carta de
lei de 13 de Outubro de 1827, determinando a publicidade elos processos ·dos conselhos de guerra até ·á &entença, e dando outras prov idenoi:as;
o pro jecto declarando que todo militar que, commettendo qualquer elos crimes especificados nos arts. 107, 110 e 111 elo Codigo
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C1:imin.al, violasse o art. 15 de guerra do r eg. de 18 de F evere"iro
de H63, não praticava crime meramente mil-itar;
o projecto a;utorizando o Gover.no a exp edir os a·egulamentos
qüe, jul,g.asse nec essarios para faz er cessar na pr.ovincia do Rio
Grande do Sul toda communicação comm ercial com os rebeldes,
impondo aos transgTessor.es •pena de prisão, não exced·ente de um
anno, e desterro para fóra ela provinc•i a até á termina.ção da guerra, e autorizando .a nomeação ele auditor es para. o ex·ercito em operações na;quel.l a província.
O mais importante, porém , llos proj ectos até entào apparecidos
é s em duvida alguma o •que foi elaborado p elo notavel Deputado
Nabuco ele Araujo, e a,pr esenUtclo á Camara na sessão de 14 de
Junho de 1850.
Nesse projecto definem-se os crimes mil·itar·es, dete-rmina-se a
competencia dos .-espectivos tribun<l!es, autoriza-s·e o Governo, 'Para
reformar os trihunae.s militlares, ·processos respectivos e penas de
1" e 2" cleserçõ.es, a faz el·o pelas ·b ases seguintes:
1." O Cons·elho Su·p erio·r MiHtar é o unico trib unal d-e ·2" instancia elo Impe.rio nas causas militares.
·2." As 'Penas de 1" e 2" deserções simples serão impostas •pelos
conselhos de disciplina, sem mais recurso.
3." Compete ao promotor pubLico, perante os conselhos de
guer·ra, a accusação dos crimes menoiona.dos no art. 1", §'§ 2" e 3" e
art. 2" ela lei, assim como no caso ele que tra;ta o art. 109 ela lei
ele 3 de Dezemõro de 1841.

4." o auditor ele guerra será sómente juiz re'ator, mas não
vencerá gratificação; servirá ele escrivão o official subalterno ou
inferior qu e o com•m·a.ndante ela s armas nomear.
5'' Os co.nselhos de guerr a serfw ·permanent.es, 'h avendo um em
cad;a IJ,rovineoia, e sendo s eus m embros no·meaJdos ele seis em seis
mezes .
.A composição destes conse1hos será a seguinte: nas p·rovin'Coias
aonde houve-r commando de armas, os co•nselhos ·s.erão compostos
d·e modo que possam julgar os militares até o posto ele majo.r; n·as
demlais provincia;s serã o compostos de rno.clo que possam julgar os
militares até o posto ele co.ronel. Os conselhos de guerra dos offioiaes generaes serão extrao.r clina rios e compostos de officiaes ge·n eraes m a is a n t igos, s-em clistincção . ele pa;tentes.
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6." Os r éos mi!itar<õs que, em razão de suas patentes, não
puderem ser julg&dos pelos ·conselhos de guerra do Jogar do delicto, serão remetddos para a província mais visinha, aonde houver
conselho de guer ra competente, ou para a Côrte, si for em tonentescoroneis, coroneis ou officiaes generaes.
7'' Não sendo possivel em a'guma provincia,por falta de officiaes. constituir os conselhos de guerra pela maneira ind:icada no
~ 5", o Governo pod.erá
compol-os em r elaçã.o ás patentes inferiores.
8." Os conselhos de guerra podem ser prorogados além do
semestre.

9." Os ·conselhos marítimos serão organiz&dos conforme o principio de permanencia, e nas províncias que o Governo julgar conveniente.
Neste projecto encontram-se, a parte o germen f.atal das delegações d.e poderes, os traços luminosos de uma segura orientação
jurídica, infelizmente não s·eguida.
Nem um grande espírito, como Euzebio de Queiroz. conseguiu
I
dotar o paiz de cousa melhor q)le a ce}ebr·e lei n. 631, de 18 de
setembro de 1851, cuja decretação tão graves a:pprehensões produziu no espirito liberal da época.
Data de 1860 a primeira ter1tativa de codificação das leis militares com um projecto de que foi relator o co~selheiro Magalhães
Castro, ao qual foi · offerecido um substitutivo pela Com missão
composta. dos Srs. visconde d·e Uruguay, João· Paulo dos Santos
Barreto e Mano:el F·elizardo ele Souza e Mello.
Em 1867 a Commissão de exame ela legislação elo Exercito,
composta elo Dr. Thomaz Alv·es, conselheiro José Maria ela Silva
P.aranhos, tenente-coronel Polyeloro Quintanilha. ela. Fonseca. .Jordão e coron:e! Antonio Pedro de Alencastro, offer eceu um projE·cto
que como o anterior, não chegou a ser approvado pelo Poder Legislativo; mas ambos os proj ectos só s e occupavam elos clelíctos e
·das penas militares, sem reter,encia alguma á 'Organização jud'iciaria e leis elo processo.
Procl.amaelo o regimen re'Publicano, o ministro da Guerra
Benj:unin Constant.. por av iso de 14 ele Jan eiro ele 1890, nomeoll
uma ·commissão, composta do villconcle de Beaurepaire Rohan, coronel . João Manoel ele Lima e Silva, major Vicente Anto.n;io do
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Espirito Santo, Dr. Agostinho de Carvalho Dias Lima. e Dr. Carlos
Augusto de Carvalho.
U'oi relator dessa commissão o ultimo dos nomeados, cujos tra.·
s.iio .a mais solemne reaffirmação dos seus talentos e um
pr·ecioso mananci.al -de bons prec0itos para a solução do problema.
Do seu Esboço resultou o proj ecto do Codigo de Justiça Militar, comprehendendo os codigos penaes , processual e disciplinar.
Não obstante a competencia dessa commissão e o brilhantismo
dos projectos que adaptou, o Governo provisor.ío preferiu expedir
com o decreto n . 949, de 5 de nov embro ·desse. mesmo anno, um
Codigo Penal da Armada, mais tarde substituído j!elo que baixou
com o decreto de 7 de março ele 1891, ado·p tado afinal para o Exercito pela lei n. 612 , de 29 de setembro de 1899.
balho~:>

Esse codigo, porém, além de visivelmente defeituoso, não
podia ter execução conveniente, sem as leds complementares ele
organização jucliciaria e de processo militares .
E:is por que :ain·da nesse a.nno de 1891 foi pela Camara dos
Deputados nomeada uma commissão parlamentar para rever, não
só o Codigo Penal Commum, •como o da Armada e os projectos do
Codigo Penal para o Exercito e de Processo Commum ás duas
grandes corporações; mas essa commissão, ele que foi relator o
venerando mestre João Vieira de Araujo, dissolv eu-se sem t er feito
mais que a revisão ·elo Codigo Penal Commum.
Foi então que, em virtude do § 1o do art. 5° do decreto n. 149,
ue 18 de julho de 1893, o Supremo Tr:ibunal Militar resolveu expedir o regulamento processual criminal ele 16 ele julho de 1895,
mandado executar pela or-dem do dia n. 660. ele 26 ele agosto do
mu; mo ann o.
A acl opção desse regulamento não conseguiu normalizar as
condições da nossa justiça mi:litar. Oriundo de uma delegação do
Pod er Legislativo, substabelecido pe1o Executivo ao Poder Jucltciario, ·e portanto duplamente inconstitucional, breve se verificou
que, mesmo pondo de pa,rte essa gravíssima circumstancia, o Regulamento Processual Crimin al J\lfilrtar estava hem longe das
nossas necessidades.

Em seu intel'cssante discurso ele 23 de dezembro ele 1907, o
Sr. Dunshe:e ele Abranchcs . ao justificar o seu projecto ele reforma
da justiça. mi'itar, assim se exprimiu:
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"Além el e inconstitucional é ainda .iJnprestavel e complicadissimo o chamado Reg1ilament o P1 ·o ~ess ual GTirninal Mililia1·.
E' m esmo curioso acompanhar-se a sua applicação na pratica.
Effectiv2.mente, commettido o crime, faz -se o inqueTito, onde são
ou vidos testemunhas e r éos e promovidas todas as dii'igencias necessarias par·a se apurarem as responsabilida des do de·l icto. Est:e
inquerito t ermina por um r elatorio e é feito por clous otficiaes ou
por um offieia.l e um inferior servindo o mesmo grad uat'.o d e
escrivão .
Segue o cons elho ele iwu estigação, composto de tr es ol'ficiaes:
o presidente, o interrogante e o escrivão. N esse conselho ouv emse novamente testemunhas e praticam-se todas as diligencias 011
comp'eto segredo. sem que o réo ou réos ass istam a causa alguma,
n em tenham noti cia do que s e passou. Depois interrogam-se os
r éos, e então tE:·em ellcs o direito d e pedir .a r epet ição de tod a s as
dili genci.a s feitas e dos d epoimentos da:s testemunhas todas em
sua presença, podendo defender-se, m~s nã-o lh e sendo licito ter
advogado. T erm ina o conselho de investigação p eio d espacho de
pron un cia ou impronU:n cia do réoj No primeiro cas·o, expede-s·e um
mand.a·do de prisão, contendo cópi;rs ela prom;n cia c elo rol elas tes·
t emunhws e elas pa?·tes accttsatorias . No s egundo, isto é. sendo o
réo élespronunciado, póde, todavia, a a utorid ade que lhe ordenou
o processo mandar a inda prend el-o .e submettel-o ;a conselho ·d e
guerra, sem justificar -o seu acto.
"Chega-se ass im ao con selho el e r;u ernt, composto de sels off1ciaes e do a udit or. Este conselho começa a funccionar expedindo
um mandado intimando o réo , que está preso á s ua disposição, para
comparecer á presença do mesmo. Esse mandado d eve ser escripto
pelo .escrivão, que é um inferior escolhido a esmo, pois a justiça
m ilitar não po•s sue serventuario dessa natureza, e é entregue em
duplicata a cada réo, cap eando as cópias elas mesmas peças do
processo, que já r ecebera no conselho de inves tigação. e mais .cJo
auto do informação do crime.
·• O r.;on sPl h o de gu r:·r m r cp 2te aqui a inquiri ção das testem unh as, já ouvi das du as V<" zes, assim corno .a s dili gencias já effecl.nadas. de mc.do que o réo respo nd e assim a Tln•;s PttoCESfWfJ PlcuA:" 'I'E rm·:R THmUSkJ•:R a comm iss.ão de in qucr.ito policial, o conselho ele in vcs ti ~aÇão e o conselho el e ;;uerru.
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"FiMLlmente, como si tudo isso não bastasse, .a inda ha dous
conselhos de guerra, r ecurso necessario para o Supremo Tribunal
Militar, o que faz com que cada processo, quando wind:a muito ligeiro, dure, no mínimo, um anuo !
" Na verd.ade mesmo não se descendo a d et a lhes, que dari am
ensejo a largas consider ações, não se c·a rece sinão recordar, afim
de pôr em r elevo toda a imprestabilidade e complicação dest e
systema, que. cleante da triste contingencia de não se p oder mais
terminar o processo dos impl:icados na revolta ele 14 ele novembro,
foi o proprio Governo forçado a lhes promover a amnistia. ID, para
não ir mais longe, é sabido que, só agor.a, foi pronunciada a sentença condemnando 48 réos envolvidos na subl evaçii.o da fortaleza
de Santa Cruz em 9 de novembro de 1905. "
E foi justamente a propo$ito do processo dos implica dos na
revolta d e 14 de novembro, ao justificar o projecto ele am nistia,
que a pals,v ra magica de Ruy Barbosa ass ignalava as mi:mstruosidacles das !eis vigent es .
"Eis agora, dizia elle no seu memoravel discurso el e 5 de
agosto de 1905. eis agora a qu estão ele ordem, sob a sua ou tra face.
Ordem é clareza. Ordem é h armonia . Ordem é methoclo e celeridade . Ordem é razào e direito. Que affin idade seria )licito, portanto, estabelecer entre a noção, qu er mora l, quer social, da ordem
e o espectaculo inaudito desse processo somnol ento e manquejante
com os seus t rop eços . os seus desmanchos, os seus a trasos infinitos,
a se arrastar aos tombos, trambolhanelo, como um bruto carroção
primitivo de bois escanzel-ados. através d e barrancos e pedregaes,
montanha acima, numa jornada interm inavel, de sertão a sertão.
" A l'epressão perd,eu o seu prestigio. A justiça d espiu a sua
dignidade.
"Antes de condemnar, este processo ma' trata duramente os
accusados. talvez innocentes, porque ainda não julgados; asperamente os niral trata com a tortura elo cansaço, com o inde.finido
a longam ento da prisão, com a repro du cção insistent e dos vexames .
.T ii lá vão quasi nove melles, e nào se calcul·a qua ntos ainda consumirá. pachorr entamente. n o seu rodar aos solavan cos , a vergonhosa carrimonia, onde s e exhib e á curios idade dos beocios e ao
riso elos desabusados essa triste phantasia da j ustiça ...
"Não será manifesto que o systema dessa justiça se r esente
elos a leijões' organicos e msn.struosos ? Que ella adultera o processD
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em supplicios, o julgamento em perseguições, a verifi.cação da crimina~d·dade em pres u mpção do crime, as fôrmas tutelares da innocencia em tratos afflictivos contra os accusados? Não sentireis,
como eu sinto, que esta parodia odiosa d.a justiça está reclamando
a mai.s urg ente e severa interferencia do leg1islador ? Não vos
acode, como a mim, que, mltes d essa reforma, a voz iniperio.sa da
humanidade nos 'impõe; contra o escandalo dessa affronta ao direito, a soberana reparação da amnistda ?"
Ja na sessão d e 1" ele junho de 1900, o Deputado Bíarbosa Lima,
cuja .activid a de parlam entar estende-se e multiplica-se com incrivei
e maravilhosa sagacid'ade sobre todos os ramos do s erviço publico,
havia fundamentado a seguinte indicação: "Indico que uma commissi'.o ele einco m em bros d esta Camm1a, estudando as leis criminaes e os reguhtm entos processuaes em vigor no E xercito e na
Armada., formule um projecto do Codigo de Justiça. Militar, definindo os clelictos e infracções disciplinares, estatuinclo p enas e orgtm izando o r espectivo processo, tudo d.e accordo com as exigencia.~
elo novo r egimen po 1 itico consubstanciad o na Constituição da Republica. . "
Justificando essa, .indicação, di sse aquelle Deputado : "V. Ex.
sabe qu e. de par com o regul-ameJJ,to processual expedido em 1895 e
com o citado Codigo Penal da Armada, 'a mpliado ao Exercito, sã')
consideradas a inda em vigor, em jul gados el e qu e o Dictrio Otficial
dá noti cia quotidianamente, dispos ições Íllcompativeis com os princípios carcleaes da Constituição ele 24 de fevereiro. Tem ·sido. a
meu ve r , erradamente, em al'gumas instan cias ela justiça nillitar,
considerados ainda em vigor os regullamento.s dos governadores dE
armas elo regimen colon ia l, provisões. alvarás e cartas régias desse
m esm o período ela nossa historia, incon testav elmente revog,ados
vns, derogados outros pelas prescrip ções da Constituição actua 1 .
Ou porque não t enh am sido c1evic1 amente estudados, á luz d essas
prcscripções r e.g imentaes, ta es estatutos archaicos, ou porque e-s sa
derogação c essa r evogaçi"w, em outros casos, não tenh<UTI sido tornadas explicitas por lci.s ordinarias, formuladas pelo CongTes·so
Nacion1al , o que é facto é que nesse departame-nto do publico serviço reinam a maior confusão e a maior anàrchia . "
Approvada a indicação. fo i n omeada, 11.a sessão ele 8 de junho,
uma commissão, composta elo autor da proposta e dos Srs. Gabriel
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Salgado, Rodólpho Paixão, Ovidió Abrantes e Luiz Domiligues, mas
essa com missão . ao que parece, n ão ·chegou a se reunir.
Ainda sob a impresf;ao dos successos que se seguiram á revolta
de 14 de novembro el e 19'04, o mal logrado e operoso Deputado Dr.
Estevão Lobo pediu a nonwação de uma commissão parlamentar
de nove membros para a elaboração e revisão dos codigos militares,
fundamentando o s eu pedido com uma lar:'ga .e brilhante exposição
de motivo.s, que s e encontra nos annlaes de 1905, sessào de 12 de
s etembro.
Alli. referindo-se ao actnal Reg. P roc. Cri.m. Militar, dizia o
ill ustre extincto:
" Difficil de a.ssignalar os defeitos capitaes desse r egulamento.
De principio 8, fim, é elle bem trailllado tecido de inconstitucionali·
clacles, ele estranhas incongruencias, de disposições .a nachronicas e,
quas i sempre. destituído de technica jurídica."
Mas todo esse clamor tem sido, até \aqui, infructifero. Ninguem
conseguiu vencer a in ercia legislativa e pôr u m .termo á esterilidade parlamentar, a'imentac1a por questões puramente politiclas e
partida.rias, 011 por medidas de interesse individual. De abdicação
em iabdieaçào. o Congresso Nacional, já. viciado com o r egimen inquaiificavel das delegações de pod ere s, e.s teve, ha bem pouco, ás
portas da propria fa ll encia, em uma tentada. mas, felizm ente, nào
rralizmcla, delegação geral das suas mais sagradas prerogativas . . .
Mas a agitaQão em torno da reforma ela justiça miHtar não é
um fado isolado em nosso paiz.
De longa. datla discute-s e na Europa esse problema, cuja solu.
ção parece -agora approximar-se do termo final .
Nem uma só nação do velho continente, com excepçào da InglJ.terra, tem deixado de cogitar seri,amente do assumpto, princi-palmente depois qu.e as forças armadas elas nações perderam aquelle
caracter que adquiriram· no s ec ulo XII com Philipp e Au gusto, e que
tornou-s e ma.is explicito com >a organização elos exercitas permanentes, sob Carlos VII, isto é, "eles hommes vivant du metier eles
armes. des compagnies de mercenaires, eles routiers, ele Sotbcloycrs
on solclats, et pl.us t arcl des étrangers Suiss es, Allemands et Escossais" (1) para readquirir a. primitiv1a feição, com o serviço obrigatorio para todos os cidadãos .
( 1)

Fl<ANCJ s

L ALOJe -

IObservations

de gu e r•re de l 'armée d e t erre 1894.

Slll'

la comnêtencoe eles Co.nsei,J.s

.pag. 18.- A,t·tlmr Ron8'secnzt, éditeur -
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Nem se póde, em uma verdadeira democracia, ter-se outra
concepção dia força armada, pois, no dizer de Montesquieu, para
que o executivo não possa opprimir é preciso que os exercitas que
se lhe conJiam sejam povo e tenham o mesmo espírito que o povo,
como os deu ·em Roma até o tempo de IMarius.
A lei de organização do !Exercito, comquanto não inteirament-=
executada, e ap ezar elos graves defeitos que encerra, foi indibitavelmente um passo que demos para a constituição de um exercito moderno e clemocratico, .que é o exe rcito-rpovo. E, si no p eríodo de
transição, em que ainda nos achamos, podem ·s e tornar um instru:
menta de oppressão em mãos mãl intencionadas, tudo faz crer que,
em futuro não remoto quando adquirirem o seu caracter definitivo,
vb edecenclo ao patriotico pensamento inicial, as forças armadas se
constituirào em verdadeiro elemento conservador clra nação.
Como quer que seja, ao nosso paiz já se po.dem applicar as
p:ila v r as de Emile Faguet:
"Il ·est parfaitement exact que l'armée moderne, et aussi bien
en Allemagne, eu Italie, eu Autriche et en Russie qu'en France, est
.i nste le ·contraíre de ce qu'etaien} les armées anciennes. L'armée
ele nos jours est simplesmente la nation appellée, pour un certain
temps et pour un temps tres court. á iapprendre le métier militaire,
et rentrant clans la masse civile de la nations, tres peu de temps
apres eu être sorti e, et eles qu'.elle sait se servir eles armes . Dans
ces conditions, l'armée n'est pas du tout ce qu'on a appellé jusqu'>ii.
nos jours - l'armée - et aucun eles raisonnements qu'on pouvait
faire sur ce qu'.etait l'armée a utrefois ne peut .s 'ap.Jiquer ft l'armée
d'aujourd'hui, et aucun ele ces raisonnements n'est plus i1 pr esent
qu'un e p:h rase, sinon pr e-histoTique, -du moins archa'ique, e, surtourt, vidée -de tout son sens ." ( 1).
As antigas e summ•arias leis de guerra eram necessarias,
mesmo em tempo de paz, ·como condiçã o da subordinação e disciplina dos exerci tos -profissionaes e forças mercenarias . Co:m o
systema •actual, taes leis perderarp. a significaç;ão e t eem forçosfL·
mente de acompanhar a moderna cons titui çào dos exercitas.
E' por isso que Fra.ncis S.alve assim se exprime :
•·Ce qui est encare vrai c' est que la lo i moral e positive n'est
pas plus immuable que les autres choses hum a ines; aussi , de même
pag .

(1)
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qu e le droit penal ordinaire doit corresponder à l'état des mceurs,
les régles particulieres a certaines prof.issions doivent suivre les
moclifications apportées pour les temps à l'organisation de chaeune .cl'elles et .se plier aux exigences successives le leur fonctionncment. Cette amélioration progr.essive est particulierement necessaire pour l 'armée dont la ·composition varie avec la constitution
poli tique et l'état social du pays.
Il e.st éviclent qu'au point de vue cliscipJ.inaire ou répr essif,
la condition clu soldat doit être toute differente lorsque le service militaire a cessé d'être une profission choisie par les, hommes
au tempérament belliqueux ou un lou.rd impôt pesant ·s ur la pet.i t
parti.e des jeunes ·gens, pour dévenir, comme maintenant en
France, l'acomplissement d'un devoir civique, obligatoire por tous
le~ citoyens.
Enfin, les évenements qui ont amené cette transformation de
l'armée et qui ont placé la nation entiere autour du drapeau,
ne doivent-ils pas avoir d';a utres resultats pour le droit pen.al militaire" ? (*)
Entre nós, pois, .si a reforma da justiça militar era tambem
necessaria, hoje tornou•se imprescindível, com a lei do sorteio militar.
Em que sentido, porém, deve ser feita •ess:a reforma ?
Qual deve ser -o seu caracter ?
Não podemos deixar de soffrer a repercussão das tendencias
reformistas elos paizes ele maior idade.
A França, a Italia e a Hespanha viram-!le a braços com ums,
vio'enta campanha que chegou ao extr.emo ele pretender a abolição
completa elos tribunaes militares. E, si na Italta essa aspiração
concretizou-se em um voto parlamentar que •poz em cheque a .autoridade do ministro da Guerra, na l:i'ran~a o gov-e rno habilmente
illud·iu a questão e desarmou os agitadores, fazendo ap prova.r pela.
Camana dos Deputad.os um proj ec.to cujo art. 1" aboliu os conselhos
de guerra em tempo de paz.
A Allemanha não d.e ve a sua defeituosa lei actual sinfLo a umn
transacção entre laquelles que como Puttkamer P lauth manífestav:un ·a vontade tenaz ele não ceder ás novidades para não enfraquecer a discipl-ina, .e o desejo de outros, entre os quaes se acha(*)

'F RANCJS
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V"am B eck, Lerno, Mun cke-1, Frohme e Gober, d e approximar o
mais poss ível a justiça mi li tar das leis civis.
A ·propria Hes;panha, o p>aiz mais aferrado ás tradições, acaba
ele dar um -eloquen t e e nobilitante exemplo , expedindo o decreto
el e 9 ele m a io elo corrente anno, pelo qual incumbe uma commissão
d e organizar u m projecto que, sem prejudicar as regras ela clisci·
plina, ~p.prox im e.,s e o mais possiv•el ·ela lei commum. (*)
Relatando o proj ecto de reforma dos conselhos de g'uer.ra na
França, o eminente F. Labori, o antigo advogado do capitão
Dre)'lfus, assim r esumia as correntes .reformistas.
"L a prém ii'r e peut se formu le ainsi: les cocles ele justice mili·
t!aire pour l'arm ée de t erre et pour l 'armé e ele mer r emontent à
une cinquantaine d 'a:nnées; à cette époche des guerres :ava:ient lieu
ass·ez fr.éqtvemm ent l es lO'is ·cl•e l'armée éta i·a nt faites en vue de la
guerre, et le temps d·e paix n'•etait considér é á >tous égards d ans
l'•a rmée qu e comme un t emps d·e p-r•epara:tion, à la guerr·e future;
aujourcl'hui i! n'·en est plus a:insi; les g.u erres ·e urop•enn es dm'ienn ent extremement r ruPes les conf!Hs se .r ·esolvent .!e plus souv·e nt
·d 'une f-açon pacifique, et le m:p.intien d'une année permanente
est plutot envisagé comme l'un -cl-Qs moyens de conserver cetlte paix.
univ er.s·ell e par I 'e-qui! ibr·e cl·es 'for.ces .ar.mées.
La seconde iclée part el e con sideration tenant. :1. la composition
et au recrut em ent de l'armée - plus d'arm ée d e metiet, plus d e
solclats de proféssion, en príncipe tout au moins - mais l 'armée
composée ·de tout l·es citoy•ens français depuis leur majonité jusqu 'a
quarant cinq ans. la nation armée en un mot. "
E em consequ en cia :

"En t emps de gu erre, un e législation speci.al e pour l'armée, de
juges mi litaires qui, au moyen d 'un e procedure rapide et ele p enaJi.
t és forts , maint ienclr ont ont dans les rangs eles combattants un e
disciplin e rigoureuse, .s·eule capabl e de les concluíre i1 la v ictoi.re;
mais, en t emps de paix, poi·nt n 'e:;t bes oin d'une loi d' éxc·e ption r evenon.s •au droit commum; en tenjps de paix , le soldat d emeure un
citoyen, on n e p eut le soustraire á ses juges natur els, ui !ui appliqu er une !oi penal·e ;pJu s .rigoreuse opour le seu! motit qu'il s,.,
trouvc, dur.ant deu x années, tenu d'obligations particuli er és, qu'i!
( *)
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n'a pas accepté librement, et qu'il se trouve jouer un role, .remplir
une mission qu'il n.'a pas choisi volontair·ement ." (1)
E' ;a esta corrente que pertencem Bonniols, J. Dietz, Marsil,
o general Pedoya, Ranc e tantos outros notaveis escriptores .em
cujas obras muito se encontra que aprender.
Ran.c, citado por Jean Marsil, assim se exprime:
"Le code militiaire français c'es.t la barbarie et l'inhuman ité.
li reponcle à des mceurs d'une outr·& ã,ge et ne serait même pas
acc(3,ptable ·dans une armé8 nationale oü tous les citoyen;; ·s ollt
soldats !
Tout le monde cloit clone être cl'accord qu'il y quelque chose u.
faire et qu'une reforme clu ·co de de justice militaire s'impose.
Quel sera-t-elle ? La vr•aie ce serait la suppression radicale des
conseils de guerre en temps de paix . Mas il n'y a aucune chance
de l'obtenir actuellement eles Chambres.
I! faut clone se contenter d'une réforme qui , eu laissant subsister l'·i nstirtution, y apportera de .s érieuses améliorations." ( 2)
Accrescenta Marsil:
"La propagancle en faveur de la reforme du co de a granel i parallelement aux t:mnsformations de l'armée . Cell.e-ci, en effet, a
été jetée à son tour IClans le mouvement .que le .s iêcle a créé pour
renouveUer toute.s choses .
La main du malb eur· a determiné une évolution que l'armée
s'est montrée docile à accomplir.
Alors, .suivant le vceux d'Alfred Vi.gny, l'armée •s' est identifi.ée ft
la nation. Chaque maison s'est ouvert à la ·conscrip.tion. Boúrgeois
et paysan& on peuplé la caserne, <Comme dans ·l 'antiquité, tout
citoyen est clev.enu guerrier, et on veut encare aujourd'hui qu e,
toujours comme dans l 'antiquité, tout guerrier démeure cifoyen:
non P'as, bien entendu, en vue de devoir.s politiques à lui confi.er, ce
qui tendrait au renversem ent de ].a discipline, mais pour !ui conferer certaines garanties gén érales, qu'on réclame en sa faveur au
n-om éLe l'égalité." (3)

Não é ·possível, entre nós, por melhores que pareçam os •argumentos dos aboli·cionistas dos conselhos de guerra em tempo de
•CH ASSAGNADE-·BllLMIN Delits 111/ilitai?·es.
JEAN MAUSIL- R •efO>rJ:ll'e llc la .Ll sti'ce .mHHa•i•re , <pag. 312. P.
~v . - s •rocl{- e dite tw 11!01 .
(3)
MAHSIL Op. cit., pf.Lg' , 287.
( 1)
(2)
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paz. e muito menos os dos mais ousados que pretendera a suppressão de quaesq uer tribunaes militar ~ s para faz er domin•ar os tribunae.s communs, chegar a -taes extremos. A Constituição Federal,
em s Eu art. 77, não admitte duv-idas a respeito; e, s em a sua reforma será ·in til qualquer iniciativa nesse sentido.
Mas. mesmo que não encontrassem os um obstaculo .d·e tal natureza, nem assim nos ·animaríamos a fazer parte de fi:eiras tão
radicaes.
André 'rai:.efer, invocando a ex,posição dos motivos do relator
da le.i franceza ·d e 1857, em que se affirma.va, para a justificaçfuo
da justiça militar. que o militar offerece um duplo caracter - o
ele ciclaclão e o de soldado - cheg.a á seguinte conclusão:
"C'est que, citoyen avant d'être soldat, le militaire qui quitte
pour un instant la vie civile pour concourir à. la d efens e de la patrie ne perd p.a s la qualité de dtoyen. A la justice orclinaire, commun e a tous les citoyens, il cl.oit la réparation de ses fiwtes contre
la !oi com mune. A la justice militaire s·eule i! appartient de punir
les fautes contre le dévoir rnilit1aire. ·Et c'est parce que le fait
cornmis est ·p unis ·p ar Ia loi militaire et non parce que celui qui l'ü
commis est militaire que Ies con1seiJ.s d e guerre cloivent être compétents. La compétence est fond é,e non sur la qualité du coupable,
mais .sur la natur e de l'•acte comq:rls. " (1)
Antes clelle, porém, F. Lavoe ·e:leplicava de um modo ainda
mais claro a razão d e ser da justiça mili1Jar:
"Ponrquoi ceux-ci (les tribmjaux militaires) ·s ont-ils composés
d'officiers?
"Ce n' est point assurém~nt paree que l'armée est une grand
famile e.t qu e toutes les l'autes y doiv·ent être jugées ... en famile;
c'est par- ce qu'il tait être inst·r uit des obligations particuli êres des
membres de la famil e et de celles que s'imposent i1 tous en matiere
militaire, pour aprecier éxactament et Ies infr.actions et la répression: c' est parce qu'il faut des délicts .spéciaux, que ces connaissances manqu ent aux juges ordin p;ires et qu'on ne peut les trouver
que chez Ies juges militaires. L'armée jugera dane en ver tu de
cette competence rée1le les actes <4ni touchent à. son, existence, à. ses
interêts et à sa sécurité, elle doit avoir un terrain a elle propre,
nett.ement clelimité par la loi spéc.iale. "
(1)
A . TA IUc FJCR
ediitem· - 1~95.

-

La ju-s.Cice militaire -

P"-g. 380, L. Larose,

243
]!:;'

cJ.aro, portanto, que só

110

dia em que todos os cidadãos

ti verem passado sob as bandeiras e prestado assim o seu · tributo

á segurança e honra ela patria, e que por essa circumstanci'a tiverem aclquiriclo conhecimento exacto da disciplina e de todas as
regras peculi>ares á força armada, cessará a razão de sêr da justiça
militar em tempo de paz; qua'quer cidadão julgará com conhecim ento propr io mesmo aquellas infracções que, ·pela sua natw·eza
especial es t{io fr!nt do alcance das vistas communs.
Obri'gados, portanto, a agir dentro dos limites constitucionaes.
precisamos empreh ender uma reforma que obedeça á orientação
dominante entre os mais moclernos cultores do direito penal
militar.
Essa orientação teve o seu ponto de partida no famoso pare·
cer sobre a lei franceza ele 1857, onde se lê:
" Partout la procéclure militaire a été organisé sur le plan et ii.
l'image du droit commun.; partou t ou l'·i nterêt militair-e, qui est
aussi la gar,a:ntie de la sodété, n'a pas été éviclent, oii il n'a pa;,
commandé une dérogation ií la loi géné ral e, c'est la dispo·s ition
du code cl 'instrution criminelle qui a prévalu" (1) e foi precisada
pelo illustre escriptor milHar J. Dietz, nos seguintes termos:
"Ra.pprochez du droit commum le code penal et la proceclurP
criminelle militaire en faíre dispa raitr e les sévérités inutiles, y
r enclr e la défense plus facile et le.s erreurs pl~t.s ntres c'est un '~
ceuvre clévenu e indisp ensa1Jl e . " (1)
E' esse o programma que resolvemo.s adoptar na confecção elo
substitutivo que ora offcrecemos á consideração ela Gamara, e nem
foi outro o pensan<ento que clictou o proj ecto n. 475, ·brilhantemente
jus ti ficado pelo seu autor o Sr. Dunshee de Abrantes, no seu discurso de 23 de dezembro de 1907', sobre o qual a Commissão de
Marinha e Guerra emittio o substanci-oso parecer ele 4 ele novembro
ele 1909, aclapt·anclo-o em suas linhas geraes.

Em 1905, o Deputado Estevam Lobo, no interessante estudo a
que já no·s referimos, synth etizou as nossas aspirações nas ,s eguin·
tes proposições:
"Quanto á organização judidaria: juizo .singular togado para a
c!t., .p.ag . 113-4.
La sup.pression des conseils de guerre,
JJag. 2•G9 - A . Pe-dorse, editeur, 1907.
(l.) F.
( 1)
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formaÇão da culpa ; juiz es collectivos par·a julgamento, ·constituiclos
por sorteio qu e lhes assegure imparcialidade e isenção. "
Não obstante ter a Commissão de Constituição e Justiça opinado pa ra que o projecto n. 475 fosse .a ffecto -ao estudo de uma
commissão esp ecial, de accôrdo com o proposto pelo Sr. E . Lobo
em 12 de set-embro ele 1905, o Sr. Thomaz Cavalcanti requereu, a
21 d e novembro ele 1910, .a nom eação ele uma commissão de cinco
membros para eleborar um proj ecto ele codigo ele justiça militar,
comprehend·enclo o proces·sual.
Desse requ erimen to é qu e nas ce u a actual commissão, cujos
pod eres ficam assim claramente demonstrados.
O projecto n. 475, comquanto encerr,e muitas idéas aproveitav eis e pret enda introduzir algumas innovações de incontestavel
valor, é visivelme·nte lacunoso; aJiás, o seu illustre autor .n ão visou
outra causa mais qu e v·el-o a daptado simplesmente como base ele
discussão.
Foi, 11atur.almente, por assim entend·e r qu e o primitivo relator
da Commissão, o seu digno pTesiclente, offereceu um outro projecto,
em 55· arti'gos cujas icléas c•apita;~s a.s sim resumiu:
a) suppressão elo conselho de investigação;
b) elevação da justiça de prim eira instancia pel.a.s garantias
e attribuições que lhe são conferidas;
c) formação do conselho de guerra, eliminando o arbítrio na
escolha elos juizes pela •autoricla(je administrativa ;
b) publicidade elo processo e do julgamento, facultados ao r é o
as m a is amplas garantias de defesa ;
e ) o criterio P·a ra a investiqura nas funcções d·e m embros elo
Supremo Tribunal Militar. sem os inconveni entes proprios da antiguidade absoluta n em o arbítrio illimitado ela escolha pelo m er eci·
mento;
f) garantia elo juiz pela vitaliciedade e p e~a inamovibilidade,
condições de uma boa justiça, e pelo accesso elo Supremo Tribunal,
com exclusão absoluta de elementos extr:anhos á justiça ele primeira instanci.a, o que, sobre tornar a justiça milltar uma profissão qu e attrahir:á os m elhor-es elementos, :impedirá o favoTitismo
dos governos em ben eficio ele outros;
g) o equilibrio entre os elementos ·componentes do Supremo
Tribunal, pela perfeita igualdade no numero elos representantes
das classes armad•as e elos juizes civis;
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h) a celerida;de do .p rocesso, condição d1a 6fficac ia da acçfw
pub'ica e de garantia elos dir eitos tndivicluaes, pela limitação dos
prazos e pela eliminação ele recursos dispensaveis, sem prejuízo ela
defesa e sem sacriii.cio da justiça.
Entendeu, porém, a maiori'a ela Commissão que tal programma,
além d·e não estar inteiramente traduzido no arucula do, vae, un
alguns pontos, de encontro a certos principias qu e a nossa Constituição claramente estabelece.
O actual relator, compartilhando esse modo cl,e ver, entendeu
que ,esse projecto, a despeito da sua habil urdidura, era ,i ncompleto
e, portanto, n ão corresponclia á extensão d·o m~anclato da Commissão.
De facto, pelo historico :iá fF!ito ele todas as phases que a questão ela justiça militar tem atravessado em nosso paiz, desde a impl,antação ·elo regimen rep ubHcano, verifica-se que o que se busca
é um Codigo da Justiça Mi'itar, comprehendendo não. só a parte que
trata dos delictos e das penas, como tambem ela organizaçáo judiciaria e do processo..
·Si ,a r eforma elo Codigo Penal !Militar é acliavel, porque uma
boa Iei el e processo, no .dizer do professor liJ. Ferri, póde corrigirlhe certos defeitos, o mesmo náo se dá com o Codigo Processual,
que, na opinião elo mesmo professor, deve anteceder a qualquer
outro.
As leis ele organização judiciaria regulam a investidura e ·condições ele exercício da jurisdicção, a comp,e tenci,a do juiz, assim
como a investidura e condições de exercício do Ministerio Publico,
escrivães e mais offidaes e auxiliares do Juizo. (1) Mas, de que
serve ter todo esse ap.parelho conv.enientemente montado, si lh e
faltam "as leis que cletermi!Mm os actos ela causa, os actos elo
juizo, a sua forma, a sua disposição e movimentos no tempo e no
espaç.o " ?
Deixar para mais t arde as leis processuaes, perd er a excellente opportuniclade que a iniciativa elo Deputado Dunslu~e de
Abranches nos proporcionou, seria eternizar as innomin>adas leis
vigentes, á espera ele mn novo despe rtar ela sonmolencia l egislativa.
(1) J. DIETZ Les >~•efo>rmes {h •s co.nsei!.s de gLleJtTe, «Revue d e
Paris» l de dezembi' O el e '1899.
( 1) ,JOÃ.O MENDBS JUNIOR Di1'6'Íto Jnrlioia?'io B?"et,zilei?'O, pag , 5 ,
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Confiar a outras mãos essa tarefa, seria quebrar a unidade
ele vistas, a harmonia elo systema, sinão correr o risco ele ver clesf ~ ito, SEm experimentação, aquino que tanto nos custou construir
sob a impulsão elo mais p·atriotico elos zelos.
Estas considerações levaram o actual relator a offerecer ao estudo ela Commissão um esboço ele proj ecto elo Cocligo ela Justiça
Militar, no qnal, além ela oTganiímção jucliciaria, foram compencliatl<ts as itulisp en sa.vcis e ess en ciaes ctisposiçõ 2s qu e nm codigo ele
processo el eve co nt er.
O i1lnstre Sr. Augusto el e I<'r eitas, porém, entendeu qu e a materia processua l escapava á competencia da :actual Commissão, dovendo el1a ser tratada opportunam ente ou por outra Commissão,
que fosse nomeada pela Camara, ou mesmo pela actual, mas depois
de nova e espe'Cial investidura.
Esqu'eceu-se, naturalmente, o talentoso Deputado que o seu
proprio proj ecto contém muitas disposições" que só .assentariam
bem em uma lei processual; mas a maioria ela Commissão foi ele
seu parecer.
Limita,cla, ·por essa forma, jL esphera ele ,tctiviclacle ela Commissão, fi·caram em campo, alé1ll elo projecto n. 475, ode 1907, o
projecto Augusto ·ele Freitas e Ç> es boço Gancliclo Motta menos a
parte processual, e que foram s rmclo examinados e discutidos englobadamente.
R ejeitadas, porém, pela maioria ela Commissão .algumas elas
icléas capit.aes elo projecto Freitas, foi elle retirado p elo seu autor,
que se res ervou o direito ele offerecel-o como voto em s 2paraclo.
E, co·mo a Commissão manifest&sse as suas preferencias pelo esboço Cancliclo Motta, com as modificações que lhe foram introduzidas no correr ela discussão, á.quelle Deputado foram confiadas
as funcções ele relator.
Não precisa a Commissão salientar as profundas modificações
que o seu substitutivo introduz na legislação vigente, pois que ella.s
r 2saltam logo á prim ei ra leitura .
Igualmente não pretende ell'l justificar por emquanto todas as
medidas que propõe, dada .a cleficienci.a el-o tempo e o grande elesenvolvimento que a materia comporta. Entretanto, embora espere
poder justificai-as coin mais efficacia, ela tribuna ela Camara, não
deixará ele dizer em Tesumiclas considerações qual o norte que a
guiou na sua tão arclua quão patri·otic.a incumbencia.
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A necessidade da unificação da justi ça militar fo i o ponto que
prim'eiro chamou a sua ;attenção .
Si as duas gr and es co rporaçõ es em qu e se di vide a força armada nacional possuem m ei-os -de acção qu e lh es são propri-os, e n a
sua ·o rganização intima t êm ele se amo ldar á natureza especial elo
terr eno ·em que elevem exerc er a sua actividade, é, entretanto, inclubit:avel qu e essa clistincção desap parece deante do obj ectivo patriotico que lhes é comrnum.
Além desse, ha um outro ponto de contacto que dom ina toda
organização militar, ·como condição essencial da sua e:xistenciaa discipl'ina. E, si a disciplina é tamb em o grande principio sobre o qu al repousa a existencia ele uma jurisdicção excepcional
para as forças armadas, não se comprehencle por que deva exis tir
uma organização de justiça para o E xercito e outra para a Marinha.
Nem isso pretendeu a Constituição F ecler.a l, quando no se u
art. 77 clispoz que os militares de terra e mar tivessem fôro es'pecial nos delictos militares.
Não .se diga qu e aqu ella dualidade se origina elas clHferenças
t echnicas elas duas corporaçõe.s, po·i s que, 1a despeito dessas clif ..
fer enças, ellas estão suj eitas ás regras invariav eis ele uma mesma disciplina.
Não existe no Codigo Penal ela Annacla, com excepção elos
arti,'gos comprehendiclos no titulo IX, e que se refer em aos crimes
commett1clos por marinheil·os m er c1:Lntes nas s uas relações com
os navi·os da Armada, n enhuma disposição que, mutCLt'is mutwndis,
não possa ser applicacla aos militares de t erra. Não ha crime pwra a Armada que não s eja igualmente crime pata o Exercito , e
foi por isso justam ente que n enhum ·i nco nveniente se encontrou
em tornar extensivo a este o Codigo Penal decretado para aquella.
Si o Codigo Penal pócle ser commum, nada imp ede que o sei <t tamb em o Codigo ele Processo, do qual a -or ganização jucli ciari a .rJ. eve constituir ·o primei ro capitulo.
A' dualidade ela jm;tiça rle primeira instancia, 'a, menos quo
sejam banidos torlos os preceitos da logica. deveria corresponder
uma· parai! ela dualidad e na justiça d·e segunda instancia; entretanto, tal cousa não se dá, pois qu e e~la é exercida por um u1lico
Lribuual - o S upr emo Tribunal Militar.
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Ona, si na justiça de segund1a instancia os Jmzes são recrutados no Exercito e na Armada, como um reforço ele elemento togado, guard,ada apenas a proporQão relativa á extensão do·S quaL
dros, e julgmn conjunctamente quaesquer causas criminaes, pertençam os réos á ~e sta ou ,aquella corporaç;ão, não ha inconveniente
algum em se observar a mesma regra na primBira instancia.
Ao ·Contrario, ha toda conveniencia em não crear semelhante
distincção de dasses, origem cl·e perniciosas rivalidades, não só
pela maior probabili<daJde ele isenç;ão nos julgamentos, como tambem pela approximaç;ão que determina entre aquelles cujo objecti'vo unioo é a d·e feza da honra e da integridade da patria.
A lei o que exig·e é que, nos crimes militares, o militar seja
jul'gad o por militar; mas nunca pretend eu que o soldado ou offi'Cia1 de terra foss e julgado exclusivamen te por offidaes do Exercito, e -os marinh eiros e seus officiaes sejam julgados exclusiv~
m ente por officiaes da Armada.
Eis porque o autor elo esboço pretendeu acabar com a actual
distincção entre <auditores de guerra e auditores ele marinhlt, pan crear simplesmente a classe d1e auditores da justiça militar, ao
.serviço in distincto elas duas corporações.
Essa innovação, porém, nfto encontrou apoio na maioria da
Commissão, receiosa de ver clahi surgirem certas complicaçõ es ele
ordem administrativa.
Em todo caso o principio da unidad e da justiça militar ficou
ainda victorioso, pois que a Commissão resolveu fuzionar em uma
só relação os officiaes elo Exercito e ela Marinha, pam della se-.
rem tirados, indistinctam ente, 0 1:1 qu e tiverem de compôr -os conselhos de investigação ou de serem sorteados para a composição
elos ·Conselhos de guerra.
O autor elo esboço pretend eu tamb em alterar a denominação
do conselho el e julgamento, propondo qu e, em vez de conselho de
guerra passasse a denominar-se conselho de justiça militar.
Era uma id.2a, ao mGnos, l ogica. Tró.t ônclo-s, da organização
dos tribunaes mi li tares para c> tempo ele paz, não se eomprehende
por que elevam cons ' r va.r a dfmomin::ção de conselho de gu ena.
EJ' um .ca.so em que a causa não corresponcle ao nom e ; e essa
observaÇão não eticapou ao culto espiríto elos· illustrm; A. Tai!lefer
e G. Bouniols, que, com ce.rteza, n§.o pad ' ciam da -m ania brasUe,ira
rz-e '11i u àaf o nome ás

causas.
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E' assim que o primeir-o diz:
" Il serait plus rationnel d'appeller simplement tribunaux m·i·
Zitaires les conseils de guerre du temps de paix, et de reserver le
nom des conseils de guene pour les jurisdictions du temps de
guerre." ( 1)
E o segundo:
"A l'heure qu'il est, deux systemes se trouvent en présence.
On les oppose à tort l'un à l'autre, bien qu'ils aboutissent tQus les
deux à la suppression des conseils de guerre en temps de paix:
l'un, c'est le rnotre, - veut o·p érer une transformation prorfonde
de la justice militaire quant à la compétence, quant à la procedure,
quant au personnel, quant aux pênalités, transformation telle
qu'elle justifie la substitution du terme - Conseil ele Discipl·ine
à celui de Conseil ele gue1n;." (2)
A m aioria da Commissão entendeu, porém; de nada innovar
nesse sentido.

E' boa r egra de direito judiciar io moderno que a formação de
culpa deve ser feita po1· juiz singular.
Torna-se mais facil, mas exp edita e mais perfeita. O advoga.
do geral R everclin, apreciando e juiz singular do systema inglez,
dizia:
"•L e fo.nctionnement ·de cette jurisdiction m'a inspiré un sentiment vo isin de l'admira tion, et il m'a paru qu e ce magistrat,
seu! sur le siege. rendait une justice à la fois rapid e, éclairée, lm·
maine, consciencieuse et a bsolument indépendante. ( 3)
P.elo systema actual a formação da culpa é feita por um ·con·
selho composto de tres officiaes., dos quaes um servirá de presi~
dente, outro d·e interrogante .e outro de escrivão.

Ningu em chegou •a inda a descobrir a razão pela qual se reduz
a funcção do presidente a de mero policial, confiando-se a um
outro official mais moderno, mas não mai.s habilitado, a attribui·
ção principal de colher as provas peLa inquirição d•a s testemunhas.
Mas, o que desd e logo impressiona mal nesse systema é a ausen·
A. Taiil~f&l', -op. oi1t. , pag , 416, 11. 1.
( 2) G . Boun!ois, op, c!t. p. 2 .
(3 ) :R:evufl pênltentlaire · 1905 ----;-. :p , 44 .

(1)

250
cia do elemento togado que só apparece e intervem no conselho
de guerra.
A formação da culpa, como base de julga:me-nto, é talvez a parte mais importante do processo. E' durante ella que se agitam e
se r esolvem as mais complicadas questões ele dir eito, e portanto
a intervenção do um juiz togado é indisp ensavel, dada •a insufficiencia de militares habilitados em direito.
Mas, intervindo esse elemento togado. a que fica reduzido o
papel elos militares nos conselhos ? D e duas uma: ou üs juizes militare-s, sem preparo jurídico, terão -a faculdade ele r esolver ·contra
a opiniã.o elo ,auditor, e nesse caso. o concurso d este é absolutamente inutil, ou não terão a quella faculdad e, e serã.o obrigados
se
submetter ao modo el e ver elo auditor, e n es te caso o concurso elos
juiz es militares na formação cl·a cu lpa não t erá razão d e ser.
N essas c.:omlições seria preferível a.ttribuir. desd-e logo, a form.ac;iio ela culpa sómente ao juiz togado, -como se dá na Suissa e
na Russia •s y.stema qu e tem, .a lém .ele outros j á. a.pouta.clo.s, o
merito ele não crear desconfianças e ''tttritos, entre juiz es e d e
evitar aos juiz es militares um.a 1 situaçiio ele certa fôrma hut.,.Ji lh.ante.

a

A Commissão, porém, não podia acceitar essa solução; iradvertidam ente suggericla no es bo ço, pois que a isso se oppunb ~, a
disposição elo ~ - 1° do art. 77 da Constituição.
Nos termos d e•s se paragrapho é essencia.l: 1 o que haja uma
a utoridade formadora da culpa; 2° que h'tja uma autc;r.idado julgacl ora; 3o que essa.s autoridades ::;cj.am constitu!das c,rc c.;onsd!l u
ou juiz es collectivas; 4• que haja um Supremo TribenaL ou trihQ-·
nal d e 2• instan-ci,a.
O juiz ·singular é, portanto, inadmsisivel, vigente -a Constituição F -ederal , e ·a Commissão procur-ou remediar os inconvenientes.
fazendo uma melhor distribuição de .serviços por todos os membros de conselho de investigação.
A justiça para ser efficaz garantidora ele todos os direitos,
carece de ser autonoma . Não pójle haver justiça onde impera o
arbitrio da administração publica, e ondE: os juize:; ficam subordinados á influencia ele outro poder.
No systema actual, não só tal autonomia não existe. com(}
l:'nnbem certos actos d-as, autol·idad.es. judici.ari:as ·podem Sfr inuti
Ji zad;ls pela. iutcrve11çào de as:mtes d~_Podet' Ex{!cpUvo.
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Os juizes militares estão privados de todo e qualquer iniciativa, e a justiça .só se move quando isso convem ao Governo -e seus
agentes militares. l<'ormacla .a culpa e não pronunciado o indiciado, a autoridade que convocou o conselho da investigação, tem o
arbítrio ele fazel-o, apezar disso, submett er a conselho ele guerra.
Esta furrcção, ·qu e actualmen te desempenham as autoridades
elo Exercito e ela Arma da, é indubitavelmente uma funcção ele judicatur a. Entretanto, é principio constitucional qu e n enhum cidadão investido em funcções ele qualqu er elos tres poderes feclera os
po·cl erá exercer as elo outro!
Para evitar os graves inconveni en t es que de tal systema podem
resultar, e estend er á justiça militar o caracter .autonomo ela justiça commum, a Commissão propoz a eliminação ele qualqu er in·
terferencia ele outro poder estranho na acção ela justiça militar.
De ora em diante todos os actos ela justiça correrão sómente por
conta elos juizes e seus auxili-ares, creando-se para exercer a acção
propulsora · dos pro cessos, e substitu ir as autoridades a que se r efere o ar t. 2° elo Regulamento Processual Criminal Militar os orgãos do Ministerio Publico, com a denominação de comrnissarios.
P elo esboço Cancliclo Mottll as fun cções do Ministerio Publico
s eriam exercidas por militares nom eados em commissão pelo Go·
verno. E' •O systema francez. Mas o systema .adaptado pela Commissão, em virtude elo qu al os membros do Ministario Publico serão nomeados dentr e os bachar eis em dir eito, ele preferencia militares, é m elhor, dada a natural falta de preparo juridico .a os militares e a importancia das funcçõ <:s, a qu e sã.o chamados os commissarios.
André T.aille diz mui to bem :
" . .. son -r ôl e es t multiple; á l 'auclience on particuli er il soutient l'accusa-tion, requier l'llpplication de la peine. Il parte ou
nom ele la société, au nom ·ele 1'-armé e; il lui faut par fois lutter
coutre les membres éminents ·du barr eau, Tompus ·á la pratique de
l'audience, il doit 'reunir eles qualités multiples, jugement, impartialité, elocution facil e, inclependance, et connaissa)lce approfondi e de la loi. li doit êtr e en mesure de prenclre parti dans les
inciclents cl'audience, et être pour les juges dans la r ech'erche .. da.
la verité et l'application de la lo ~, un f?Uide .sur et pru.dçpt, g.uide
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d'autaut plus necessaire que Ia science juri·d.i que fait forcement
defaut. au plus grand nombre dcs juges du conseil de guerre." (1)
· A reforma mais importante que a Gommi.ssão propõe é a referente aos conselhos de guerra, substituindo o systema actual,
moToso, complicado, interminavel quanto ao processo, por um outro mais simples e mais de accôrdo com a .aspiração geral de toTnar a justiça militar a imagem da justiça commum.
Essa aspiração não podia ser m elhor realizada do que fazendo
dos juizes militares juizes d'e facto. E' o julgamento pelos pares,
respeitado o principio da hierarchia inseparavel de qua.!quer organização militar.
Observados com rigor todos .os preceitos que propõe, a Commissllio espera que essa organização, s·em collidir de forma alguma
com as regras de disciplina, dará os m elho:res resultados, como
tem dado até aqui na Baviera.
Quanto ao Supremo 'l'ribunal Militar, a Commis-são propõe que
em vez de officiaes em actividacJ.e, delle façam parte sómente os
reformados. E' que os officiaes em actividade, uma vez ministros
do Supremo Tribunal, .t ornam-se 1 inutilizados para .as funcções
propriamente militares, pois que, nem em aasos extremos, são
obrigados a acceitar commissão ou comn11andos.
E si attendermos a que até o presente, e em regra. as preferencias do GoverJlO têm Tecalhido, como não podia deixar de ser,
em officiaes de maio!' destaque pelo seu valor e .distincção, saltarií. á vista o gravis·simo inconveniente em desfalcar as foTça.s armacias de tão precio.s os elementos.
São estas as principa,es modificações que a Commissão Especial pretende e :aconselha introduzir na organização da nossa jus,
tiça militar.
Conscia das suas gr.aves responsabilidades e desejosa de corresponder á ·c onfiança da Camara, nada poupou em ·esforços par.a dar completo desempenho á honrosa incumbencia.
Está bem certa que, ·a despeito de tudo isso, não conseguiu
or{5anizar um trabalho perfeito, mas confia que a Camara saberá
com suas luzes supprir as deficienoia.s e corrigir-lhe os erros que
porventura haja commettido, sem \ieixar de fazer justiça á boa
vontade que pr-esidia a sua elabor.a~:ão .
( 1) Tai!lef.er, i.l p , cit. ,

p~g .

374 .

253
O Congr.e sso Nacional, pam a justiça militar, em tempo de
paz, de·c reta a organização seguinte:

LIVRO PRIMEIRO
Do organismo jucliciario
TITULO I
CAPITULO UNICO

Divisão terri!torial

Art. 1. 0 O territorio dos Estados Unidos do Brazil, para a administração CLa justiça militar, em tempo de paz, divideJ-se em treze circumscripções. formando uma só circumscripção para o Supremo Tribunal Mi'itar.
Art. 2. 0 O Supremo Tribunal Militar tem por séde 1a Ca.pital
da Republica. A 1" circumscripção comprehende o Estado do Amazonas e o t erritorio do Acre; a 2", Pará e Arioary; a 3", Maranhão .e Piauhy; a 4", Ceará e Rio Grande do Norte; a 5•, Pai1ahyba e Pernambuco; a 6". Alagôas e Sergipe; a 7", Bahia e Esplri.to Santo; .a 8•, Rio ele Jan-eiro e Minas GenLes; .a 9•. o Districto
Federal; a 10", São Paulo e Goyaz; a n•, Paraná e Santa Catharina; a 12", Rio Grande do Sul, .e a 13", Mato Grosso.

TI'fULO •II
CAPITULO U NICO

Das autorúXaàes juà·iciarias e seus auxiliares

Art. 3. 0 O nodPr judiciario militar é PXPTcido:
a) por auditorr>s, consPlhos d•~ investigação e conselhos de
gueiT!l, nas rP SDPctiv~s drrumscrhwões;
b) pelo Sunrr>m o Tribunal Militar em todo o paiz.
Art. 4. 0 Em ca,da. circumscripção haverá um auditor, excepto

nas 1• e 13• onde haverá dous, aendo um de guerna

·~

outro ds_
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marinha; na 11", onde haverá dous auditores de guerra; na 12",
on•de haverá tres, sendo 'dous de guerra e U'll1 ·de marinha, ·e na 9"
onde hav erá oito, s endo quatro d e guerra e quatro de marinha.
Art. 5." As auditorias são -ele tres classes, sendo de primeira c'·asse as das 1", 2", 3", 4", 5", 6", 7", 8", 10• e 11" oircu1nscripções;
de segunda classe as elas 12" e 13" ·cir-cumscripções e de terceira
classe as da 9" circumscripção. ·
p,aragrapho uni co . Aprimeira investidura dos auditores clars e-ha sempr-e em auditoria d-e primeü'a classe.
Art . 6." As <tutorid.ades judici-arias militarés s erão auxiliadas :
a) pelo ministerio publico, composto de um commissario geral
e ele commissarios de circumscripção;
b) por escrivães;
c ) por officiaes <le dili gencias e porteiros;
d) por •advogados.
TITULO III
I
• Da nomeação dos juizes e cpmpos1çao
dos tribunaes

Dos autli(o1·es

Art. 7." Os auditores de justiça, militar .s erão nomeados pelo
Presidente ela R epublica d entre os b.achar-eis em direito que se
habilitarem em concurso. e mediante proposta do Supremo Tribunal !Militar, observ.ad·a s as seguir~tes disposições:
§ 1." -Gommuni'cada offi.cialmente a va~ga de algum dos Jogares
de .auditor . o presid ente do Supremo Tribunal Militar fará annunciar pelo DiMio Ofti cial e pelos jornaes 'de maior circulação da
Capital da Republica. e por despachos telegraphicos, aos governador-es e presidentes do.s Estados, ter sido mareado o pr,azo de 30
dias para serem .apr es entadas na Secretaria cJ.o Tribunal as petições dos c-andidatos. devidam ente instruídas com docllmEmtos
que comprovem os seus serviços e h.abilitaçôe.s, condições de ·i doneidade . serem ·habilitados em direito,· com 'pratica de qüatro· annos; pelo menos, do exercteio da· ad:vooacia ou "de cài·gos (lé ma{!,iatrat:tu·a ~a.. U:r.iito 011 umr E~tad:D ~.; · · ~ ._ .. _ -~-- . - --
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§ 2." 'rermin·a do esse pr,azo, o presidente do Tribunal lerá em
mesa as petições e os doeum entos que .a:s instruirem, juntará as informações que houver' coLhido e consultará ao tribunal si deve passar a recolher os votos ou si a votação deve ser adiada para a
sessão seguinte.
§ 3." A prop-osta ao Poder Executivo não poderá conter mais
de tres nom es pa r a cada uma das vagas, s endo as propostas classil'icadas em 1", 2" e 3" logar.

Si houver duas vagas, a prop osta comprehenderá quatro nomes, e a mesma proporção se guardará, havendo mais de duas.
~ 4." Dentre os candidatos em igualdade de condições pela votacão obtida s Grá preferido na classificação:
1 ", o que fôr ou houver sido official elo Exercito ou ela Armada;
2", o mais antigo no serviço da magistratura;
3", o bacharel em dir eito qu e, á pratica ele advocacia, reunir
melhores títulos ele habilitação e houver prestado ao paiz melhores serviços.
§ 4." Si no 1" escrutínio para cada logar na lista nenhum can.didato obtiver maioria ele .votos, procecler-se-ha a segundo escrutínio, e si ainda houver empate, será proposto o mais velho dos
candidatos.
5." Não sendo approvado nenhum dos candidatos que tenham concorrid-o, s erá immecliatamente aberto novo concurso.
§· 6. 0 A proposta elo Poder Executivo será acompanhada dos
docum entos -o fferecidos pelos candidatos contemplados na lista.
Art. 8." Os .auditores não terão graduação militar; serão
vitalícios e inamovíveis dentro elas respectivas circumscripçõ es,
sendo-lhes, todavia, permittida a permuta ou remoção a pedido, e,
no caso promoção, optar pela perm anencia no logar em que se
acharem.
Art. 9. 0 Em caso de vag.a nos quadros elos auditores ela 9" circumscripção, será ella preenchida pelo mais antigo dos auditores
de 2" classe, assim como para as vagas das 12• e 13" serão nomados os auditores mais antigos elos auditores de 1• cLasse .
Art. 10 . Nas suas faltas e imp edimentos temporarios os auclitures se substituirão reciprocamente na ordem da ·a ntiguidad e.
Paragrapho uni co . Nas circumscripções onde houve1· um só
auditor, será elle substituído -p or um auditor inherino ou. ad hoc,
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nomeado pelo inspector ela .região, devendo tal nomeação recahir,
ele preferenci.a, sobre um bacharel em ·direi~o , que fôr militar, e
que perceberá a gratificação que competir ao substituído.
Art. 11. O audito.r nomeado t em dir eito á passagem e á ajuda
de cus to const ante da t abella annexa, a titulo el e primeiro estal' 'l
L:cim ento.
Igual direito lhe assiste quando em serviço fóra ela séde ela
sua circnmscripção.
CAPITULO H

Do ronse lho de i.n ve stirJação

Art. 12. O conselho de investigação será composto do auditOT e
d.ous ·offici.aes el e terra ou m a r, ele patente igual ou superior á elo indiciado, dos quaes o mais graclUJado ou mais antigo servirá ele presidente.
Art. 13. Os officiaes a qu e s1e -refere o artigo anterior .s erão
tirados ela rel·a ção elo art. 19 § 1", na ordem em que ali se acharem.
Art. 14. O official designado par.a um conselho não poderá
ser designado para outro, antes ele f-indo o trabalho do primeiro,
e caso seja transferido ou nomeado para qualquer outra commis.são, essa transferenci-a ou nomeaç ~o só .s e tornará ·effectiva depois
de concluído o trabalho elo conselj10.
Art. 15. Não sendo possível a constituição elo conselho por
não haver na relação elo art. 19 § 1o o~ficiaes de patente igual ou
superioT á do indiciado, serão convocados os r eformados da cir•c umscripção e, na falta destes, serão convocados officiaes da circnmscripção mais proxima.
Art. 16. No concurs-o ele mai>s de um indiciado no mesmo processo servirá ele base para a constituição elo conselho a patente
elo mais gi,acluado cl ell es.
Art. 17. Quando o indiciado fôr praça de pret, só poderão ser
convocados officiaes de graduação ·d e capitão, capitão-tenente ou
major; si fôr official general, podei-ão se·r convocados officiaes genenaes, qualqu er que seja a sua graduação ou antiguidade.
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CAPI'l'ULO lii

Do conselho de guerra

Art. 18. O conselho de guerra será composto de cinco Jmzes
militares de patente igual ou superior á do réo, e funccionará sob
a presidencia do mais gmduado e, no caso de igualdade de postos,
sob a presidenda do mais antigo, quer seja militar de terra, quer
de mar.
Art . 19. Os .iuizes militares serão sorteados indistinctamenc
te dentre os officiaes de terra ou mar, em serviço .activo, em cada
uma das circumscripções, cujos nomes constarem de uma relação
offereeida trimestralmente pelos inspectores permanentes e pelo
chefe do Estado-Maior da Armada, publicad·a no Diario Official,
registrad,a em livro especial e enviada aos respectivos auditores.
•§ 1. 0 De posse da relação enviada -pelo inspector oda região e
pelo chef.e do Estado-Maior da Armada, o auditor fará organizar
uma relação ger.al em que serão inc'uidos os nomes constantes das
relações parciaes, guardando sempre a ordem dos postos e -d.a antiguidade. sem distincção da -classe a que pertencerem .
.§ 2. 0 Organizada assim a reJ,ação geral, o auditor fará escrever em cedulas os nomes dos officiaes constantes daquella relação,
as recÓlherá em uma urna, que immediatamente será fechada com
duas chaves, uma das quaes fi-c ará em -p oder do auditor e outra
em poder do escrivão .
Art. 20. Dez dias antes do que fôr marcado para a sessão
do conselho, reunir-se-hão no Jogar desi•gnaclo para . esta o auditor, o commissario e o escrivão, e procederão ao sorteio de 15 cedulas, pelo auditor extrahidas da un1a a que se refere o § 2" do
artigo anterior. e encerrarão as cedu!as sorteadas em uma urna
especial, com duas chaves, das quaes uma ficará em poder do au ditor e a outra em poder do commissario.
Art. 21. O offi-cial sorteado pana um conselho não poderá
ser sorteado para outro, antes de findo o trabalho do primeiro, e
caso sej.a transferido ou nomeado para outra commissão, essa
transf.erencia ou nome,a ção só se tornará effectiv.a depois de terminados os trabalhos do conselho.
Art. 22. Não sendo possível a constitul.ção do conselho por
não Jui.ver na relação a que se r efere o art. 19, § 1°, officiaes de
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patente igual ou sup erior á do r éo, recorrcr-se-ha aos of·f iciaes r eformados, cuja reLação será r emettida .semestralmente ao auditor
pelo inspl'!cto r ela região e ch efe do Estado-Maior da Armada, para os fins do art. 19 e seus paragraphos. devendo os seus nomes
ser re colhidos a um a urna supplementar.
Panagrapho unico. Si nem com o auxilio dos reformados pud-er ·s er constituído o conselho, o r éo s er á :~ulgado na circumscri pção m ais proxima.
Art. 23 . O consel•ho de gu erra será convo-cado e constitui do
uma vez por mez, hav-end o processos preparados, e funceiona r á
con secutivamente até ao julgamento ele tod-os.
Art. 24 _ O official sorteado par.a a composição ele um conse·lho e qu e 'faltar ás sessões, sem causa justifica-da, será repr ehendiclo, e em caso de r eincidencia soffrerá a p ena de pri.são, de accôrdo com os r esp ectivos r egulam entos disciplinares, provendo-se
neste cas o á sua substituição por novo sorteio.
Art. 25. Quando o conselho el e gu err.a fôr convoca:clo para o
julgamento ele um só pl'ocesso. serão excluídos do sorteio todos
os ofriciaes que, pela sua pateitte superior ou inferior, não possam clelle fazer parte.
Art. 26. A regr.a estabeleejda no art. 17 pa1'a a composição
do conselho de investigação a pplica-se igua' m ente á composiÇa.o
do conselho de ·gu erra toda ve~ QU e se trata r de oHiciaes generaes e praças de prét; igual appli-cação terá a r egra elo art. 16.

CAPITULO IV

Do fitt1WC11W T?'ibunal Mil'ita1•

Art. 27. O Supremo 'rribmual Mil-itar será composto ele quinze juizes vitalicios, com a denominação de ministros . sendo seis
escolhidos dentre os officiaes generaes r eformados do Exercito,
quatro d entre os off.iciaes g-en e:ça es r eformados d•a Armada, todvs
dt> notorio saber e reconhecida competencia, e cinco juizes tog~"·
dos , nomeados pelo Presidente ela Republic;a.
Art. 28 . O juiz togado será escolhido dentre os tres a udit-ores
mai·s antigos qu e servirem na actual 9•· circumscr-i pção (3• elas ..
se).

-,
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Art. 29. A antiguidade dos auditores será regulada pe:a data

da posse· do cargo; no caso de haver mais de tres auditores com a

mesma antiguidade, serão todos elles contemplados na lista enviada ao Presidente da Republica.
Art. 30. O presidente do Supremo Tribuna l Militar será eleito
annualmente, dentre os seus membros, podendo ser reeleito . Na
sua falta ou imp edimento servirá .o ministro mais antigo.
Art. 31 . A secretaria do Supremo Tribunal :Vlilitar será organ i:sruda d e ·coll'formidacle com o seu r egim ento interno, devendo o
Jogar d e secretario ser exercido por um m ilitar reformado com a
graduação ele co ron el c.u capitão ele mar e guerra, ele romprovad'l
competencia, ou que fô r bacharel em dir eito.

CAPITULO

V

Dos u.ux·i l'iMes da j'usU.ça m'il'itar

Art. 32. Os membros do ministerio publico s~Lo me,:amcntc el e
commissão do Gov erno, e a sua nom eação dev erá recahir em l:achareis em dir eito, devendo s er preferidos os que forem militares.
Paragrapho unico. Os commissarios servirào por tres annos,
podendo ser reconduzidos.
Art. 33. O commissario geral junto ao Supremo Tribunal ~.:Li.
l itar será escolhido, entre os membros t-ogados elo mesmo, pelo
P r esJclente rla R epublica; ser virá pelo tem po qu e convi er, nü_, t<::ndo, emcpanto exer cer taes. funcções , voto clelib eraüv-,o nos julga Jn<': n tos .
Art. 34. Haver ii. em cada circumscripção um comm issario, exc epto na 12", onde haverá do us, servindo .alternadamente per ante
cada auditor, e na 9" circun1S'cripção, onde hav erá quatro, dons ·servindo perante os auditor <:s rlc gu err a e dons per ante . r;s auditor es
de marinha.
Art. 35 . Os oommissarios substituir-se-hà o .reciprocamente nos
i mpedimentos ou faltas t emporarias, .p odendo o inspcctor da região ou chefe do Estado Maior da Armada nom ear para substituil-os commissarios na ho c dentre os bachareis em ·d ireito que
acceit arem o eargo .
Paragrapho unico. O com missario acl hoc perceberá., emqua n·
't o servir, a gratificação que competir a.o substituído.
M. -
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Art. 36 . Junto a cada auditor haverá um escrivão, que servirá
na formação da culpa e perante o conselho ·d e guerr·a nos proces·
sos em qu e houver funccionado.
Art. 37. O escrivão será nom eado p elo President e da Repu ..
blica de prefer encia dentre os officiaes reforma;dos de terra ou ma:-.
Art. 38. Os officiaes de diligencias e os portei-r os dos auditorias e con~elhos de guerra serão designados pelo inspBctor da circumscripção ou chefe do Estado-Maior da Armada •d entre as pra·
ças e inferior es sob ·o s eu commando .
.Art. 39 . Todas as nomeações da competenci.a -do Presidente da
H.epublic:c Pflxa os cargos da justiça militar serão referendada~ pe.
los Ministros da Guerra e da Marinha.

CAPITULO VI

Da posse
Art. 40. Nenhuma autorid~d e judiciari.a ou seu auxil-iar po ~
derá entrar em exercício sem o preenchimento das formalidades·
seguintes:
1°, produzir o respectivo titulo de nomeação, -r emoção ou pro·
moção;
2°, tomar o compromisso de bem s e.rvir.
Art. 41. O compromisso deve ser tomado:
a) pelos auditores, perante o Presidente do Supremo Tribunal Militar;
b) pelos commissarios, perante o inspector d.a circumscripção;
e) pelos escrivães, perante os auditores junto aos quaBs ser 2
virem;
d) pelos ministros do Supremo Tribunal Militar, perante o
presidente do mesmo.
Art. 42. O prazo para o nqmeado entrar no exerci cio será de
dons mezes, contados da publicação da n-o meação no Diario Official, sob pena de ficar esta de nenhum effeito, salvo provando legitimo impedimento, caso ·e m que o prazo podBrá ser prorogado·
po.r mais 30 dias.
Art. 43. O funccionario removido ou promovid-o não precisa.
tomar novo compromisso.
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Art. 44. A posse conta-s e do effectivo exercício do cargo, devendo o funccionario empossado communicar á secretaria do Supremo Tribunal, dentro d-e oito dias, a data em qu e entrou em
exercício.

PARTE 11
'l'ITULO PRIMEIRO
Das attribuições das aut{)ridades iudiciarias e seus auxiliares
CAPITULO I

Art. 45. Ao auditor compete:
a) r eceber as qu eixas e d enuncias;
b) organizar a relaç[io geral do s officiaes do art. 19, § 1o;
C) convocar os conselhos el e in vestigação e ele guerra, fazen~
do publicar no Dia·r ·io Offi cinl e d esignação elo dia, hora e legar
para a reunião dos mesmos.
cl) presidir .aos corpos de delicto, exam es d e sanidade e de-mais cli!igencias que julgar n ecessarias;
e ) r eq ui sitar das autoridad es civ is e militares as diligencias·.
necessar-i as para. o andam ento do processo e esclarecimento elo,
facto;

f) formar, em conselho, a culpa dos indiciados, inqüirinclo as-;
testemunhas;
g) requisitar .a prisão, soltura e expedir mandados d e citação,
ou intimação ;
h) requisitar o comparecimento do indiciado quando pn -so·
e das testemunhas militares;
i) ru brioa r todos os t ermos e folhas elos autos;
j) inioiar a acção criminal ex"ofticio, nos casos em qu e esta.
fôr permittida;
k) proceder, com assistencia do commissario e do escrivão,.
ao sorteio dos quinze offi'Ciaes que ·tiverem ·d e servir no conselhOl>
de guerra;
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Z) proceder, com assistencia dos mesmos e em presença do
réo e seu advogado, ao sorteio dos jt;izes que tiverem de jnlg.ar o
processo;
m) communicar ao quartel general das circumscripções milit ares e da Armada ·os despachos de pronuncia ou não pronuncia;
n) .servir de relator no conselho de investig·a ção, redigindo
·'O S despachos d:e pronuncia ou não pronuncia ou quaesquer outras
<decisões sobre incidentes da causa;

o) processar e julgar as justificações que lhe forem requeridas;
p) suspender .a té 60 dias o escr.i vão, offidal de diligencias e
o porteiro por faU.as commettidas e propõr a sua demissão, in·dependentemente de out:rrus penas ·em que 'houver·em incorrido.
Art. 46 - Nas circumscripções onde servirem dous ou mais
:a uditores, todo s erviço, inclusive as justificações, será entre elles
<distribuído pelo auditor mais antigo.

CAPITjULO l i

Do conselho

c~e

investigação

Art. 47. Ao conselho de investigação compete:
a) formar a culpa aos ·i ndiciados.
b) resolver quaesquer questqes de direito que forem ,1evanta·das na formação da culpa;
·c ) pronunciar ou não os inqiciados.
Art. 48 . Ao presidente do conselho de investição compete:
a) ·presidir as sessões do mesmo, fazendo-lhe a policia e man-:t endo- ~ he a ordem;
b) qualificar e interrogar o indiciado;
c ) nomear defensor ao indic~·ado que o não tiyer e curador ao
In di dado de menor ·i dade;
cl) qualificar as testemunhas e reperguntal-as quando julgar
·c onveniente.
Art. 49. Ao official assistente compete:
a) reperguri.tar as testemur}hás, quando julgar conveniente;
1)·) r·e qu'erer as diligencias que júlgar necessarias para o es>~larecimento do f,acto.

CAPITULO III

Do conselho ele guen·a

Art. 50. Ao conselho de guerra •compete o julgamento do réo•
militar em todos os crimes previstos no Coeligo Penal Militar.
Art. 51. Feito o sorteio elos juizes qu e devem compôr o con-·
selho, assumirá a presidencia o official m encionado no art. 19,
ao qual será apres·e.ntado pelo auditor o processo que tiver de·
ser julgado .
Art. 52. O conselho de guerra conhece tão só mente do fact o·
criminoso e suas circumstancias de accôrdo com o libello e ·con-·
trariedade.
Art. 53. Todas as questõ es de direito suscitadas perante o
conseLho ele guerra serão Teduzida s .a aggravo no .auto do proccs3o e serão julgadas pelo Supremo Tribunal Militar conjunta ..
mente com a appellação.
Art. 54. Não é permittido o julgamento á revelia do r éo, que·
se .a presentará sempr·e .acompanhado de advogado, por elle escolhido ou nomeado pelo presidente do conselho.
Art. 55. O conselho de guerra é sob erano nas suas deliberações, e os seus membros .absolutam ente inviolaveis pelo voto que
derem.
Art. 56 . Nenhuma ingerencia é permittida ás autoridades militares, qualquer que seja a sua categoria, nos conee'lhos d e in-·
vestigação e ele guerra, ainda quand o nos mesUios sejam preteri-.
das formalidades cl·o processo, comp etindo ao Supremo Tribunat
Militar annullar ou reformar a sentença. ·

CAPITULO IV

Do Supn•rno 'l''l'·ibu nal 111'ili taT

Art. 57. Ao Supremo Tribunal Militar compete:

a) proce&Sar e julgar os seus ·membros ·e os auditores nos cri--

mes militares e ele r esponsabilida d e; e os juizes mili tar es elo conselho de guerra nos crL.. es de r esponctbili ' :<de;
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b) conhecer dos recursos interpostos dos desp-achos do audit or e do conselho de investigação, -das sentenças do conselho de
_guerra e decisões das juntas do sorteio militar;
c) julgar os embargos oppustos ·ás suas s-entenças;
d) julgar os conflictos entre os tribunaes militares;
e) mandar que sejam enviadas por copia ao respectivo audi·tor as peças necessarias afim de ser formada a culpa, sempre que
'lo julgamento de um processo ver-ificar a existencia de indícios
-d-e novo crim-e ou de novo criminoso não processado;
f) resolver sobre a antiguidade dos ·a uditores, organizandó
annualmente a respectiva lista;

g) propôr para o cargo de auditor o candidato ou candidatos
'habilitados em concurso;
h) resolver sobre a suspeição dos seus membros e sobre todas
.as questões incid~ntes levantadas por occasião da formação da
culpa ou do julgamento;
i) organizar a sua secretaria e o seu regimento interno.
Art. 58. As sessões do Supremo Tribunal Militar serão publicas, sendo permitticlo ao -réo, nil caso a que se refere o art. 58
'lettra a, produzir defesa oral por si ou por seu advogado.
Art. 59. Nos casos em que fossa se-r applicada a p ena ele 30
annos ele prisão, o Supremo Tr-ibunal só funccionará achando-se
·presentes tr es juizes togados e seis militares,

CAPITULO \'

Do ?ninistei'io publico e seus auxilia1·es
Art. 60. Ao ministerio publico, em geral, in cumbe:
a) denunciar os crimes e prover os terços elo respectivo pro..
cesso;
b) r equisitar das repartições e autorid-ades competentes, elos
a rchivos e cartorios, as certidões, exames, diligencias e os esclarecimentos necessarios ao exerciçio de suas funcções;
c ) accusar os criminosos, promover a sua prisão •e a execução
das sentenças;
cl) r ecorrer para o Supremo Tribunal Militar dos despachos
d e não r ecebimento ela denuncia e de não pronuncia do indiciado;
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e) appellar para o mesmo tribunal •das sentenças absolutorias
·dos cons·elhos de guerra, quando julgar conveniente, por terem sido preteridas f.ormaHdades iniciaes do respectivo processo;
f) . requerer á autoridade militar competente :inquerito policial
·militar para a descoberta de crimes e seus autores;
g) offerecer o lib ello accusatorio ou additar o da parte quei.xosa .
Art. 61. Nem o commissario nem o auditor, nos casos de procedimento ex·ofticio, são obrigados a arrolar como testemunhas as
·que já tiv·e rem deposto no inquerito policial militar.

Art. 62. Ao oommissario geral incumbe:
a) officiar em todos os r ecursos affectos ao conhecimento do
Supremo Tribunal Militar e requerer tudo quanto julgar necessario para o julgamento da causa;
b) denunciar e accusar os réos nos crimes pelos quaes devem
res]JondeT perante o Supremo Tribunal Militar;
c) organizar a estatística criminal militar, annualmente.
Art. 63. Aos escrivães em geral incumbe:
cL) escrever ·em forma legal os processos, officios, mandados,
precatarias, cartas de s entenças e mais actos proprios da jurisdicção em que servirem;
b) passar procurações apttd acta;
c ) dar indep endent emente .de despacho as certidões verbo acl
verbu111 ou em rel.atorio, que forem pedidas e não versarem sobre
·objecto de segredo;
cl) assistir ás audiencias, tomando em seu protocollo o que
nellas fà'r -requerido e despachado, e o mais que se passar;
e) fazer citações;
f) acompanhar o auditor nas diligencias dos seus officios;
g) archivar os proces&os, livros e papeis para delles dar conta a todo tempo;
h) servil· perante o conselho de justiça nos processos em cuja
prim eira phase houver servido.

Art. 64. Ao secretario elo Supremo Tribunal Militar incumbe, além das attribuições administrativas que lhe forem assignadas no r egimento inter.n o do tri-bunal:
a) assistir ás sessões e conferencias para lavrar as resp ectivas
·a ctas e as~ignal-as com o presidente depois -de lidas e approva:das;
b) lavrar ·portarias, provisões e ordens;

c) receber ·e ter sob sua guaTda e responsabilidade os autos
e papeis que 'forem apresentados ao tribunal, e apresentai-os á
distribuição;
à) passar, tndepend·eJ;btemente de despacho, as certidões que
forem pedidas, de livros, autos e documentos sob sua guard!!, e não·
versarem sobre objectos de segr·edo;
e) remetter á amtoridade competente ceTtidão das sentenças
de ,.condemn;ação ou absolvição, lo'go que tenham passado em jul-·
gado.
Art. 65. Aos officiaes de diligencias incumbe executar as ordens do auditor e do presid,e1,1te do conselho de j·ustiça.
Art. 66. Ao porteiro incumbe apregoar a abertura ·e encerramento das audiencias e das sessões do conselho de justiça, apregoar e fazer a chamada das part·O>s ·e testemunhas e prover ao serviço ·dos auditorias.

TITULO H
I

Das incompatibilidad.es, impedim•i!ntos, suspeições e recusaçõ es·
CAPITULO I

Das in com1Wtibilicla.cles

Art. 67. Não podem ·e ntrar ew exerci cio do cargo ou dfficto ·
para que forem nomeados, não só as pessoas que não tiverem a'S
condições p.ara .a investidura, como os que ex·erce.rem ·carg-o, offiéio
ou emprego incompatível com aquelle para que foram nomeados.
Art. 68. São cond.ições incompatíveis:
!0, os cargos de auditor e ministro do Supremo Tribunal Militar com outros cargos da magistratura, com cargos dependentes de
eleição ou do serviço do alistame1:1to e das mesas eleitoraes, com
empregos publicas retribuídos, com . caí-gos po1iciaes, com os officios de justiça e com o ·exercício qa advocrucia;
2°, os cargos 'do ministerio publico, assim como os escrivães e
secretar.io do Supremo Tribunal C\IIilitar, coni cargos dependentes
de eleição , com o s-erviço do alistamento e dia s m esas eleitoraes,
com car·gos policiaes e com qualqver outro cargo, officio ou em-.
prego publico federal, ·estadual ou municipal, e com- qualquer pro-

fi'!são liberal, co+t1meróal ou .industrial, salvo, quanto aos commissarios, o exercido da advoca:ci:a em .q ualquer nl;mo do direito·
que não seja o criminal.
Art. 69 . O cidadão nome3Jdo para cargo, officio ou emprego
incompatível com o que já ·exerce é obrigado a optar por um
delles no prazo de lO dias, sob pena de ser consid.e rado como não
tendo acceitado a nomeaçã.o.
CAPITULO II

Dos impedimentos
Art. 70. Não pod·em ser exercidos simultaneamente, alternativa-·
mente ou supp~·etivamente, pelo mesmo funccionario os cargos e
officios cujas funcçõe-s forem declaradas inaccumu1aveis.
Art. 71. Não podem serv-ir conjuntamente:
1", os juizes militares, em geral, com qualquer dos funccionarios do ministerio publico ou funccionarios de officios de justiça
que seja seu ascendente ou descendente, sogro ou genro, irmão ou
cunhado durante o cunhadio, tio ou sobrinho ·e primo co-iTmão;
2", na mesma causa e conselho os asc-endentes e descendentes,
so,gro e genro, irmão e cunha>do.s durante o .c unhadio;
3", qualquer juiz militar ou escrivão com advog.ado que seja s.eu
ascendente. descendente, sogro ou genro, irmão ou cunhado durante·
o •c unhadio, tio e sobdrvho;
4", o.s juizes que já tiverem sorvido no mesmo processo .

Das suspe,ições e Tecusações
Art. 7-2. São suspeitos os juizes de qualquer categor.i.a que:
forem inimigos capitaes ou amigos ·í ntimos;
b }' com este tiverem parentesco de consanguinidade ou aff.inidat(
de até o 2" grão dvil;
c) Htigar ~m com elle, ou por qualq~1er mo.d•o ·forem interessados particularmente na decisão da causa.
Art. 73. Em qualquer dos casos ,a cima os juizes deY.erão dar-se·
por impedidos, ainda quando não 'sejam r ecusados.
a)
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Art. 74. E' p ermittido ao réo por ocoasião da formação do conselho de guerra fazer as suas r·ecusaçõ es até cin co dos juizes sortea·dos, sem os motivar.
TITULO III
CA P!'rULO UNICO

Disposições ge1"aes
Art. 75. Todo militar que no exercício de suas funcções descobrir a existencia de algum crime, cuja punição caiba aos tribun.a es
mi'litares, é obriga do a paJrticipal-o .ao superior militar a qu em assiste o dev·er -de providenciar a respeito.
•
Art. 76. Toda autoridade militar, logo que tenha noticia ãa
existencia de algum crime militar, o communicará ao auditor da
resp ectiva circumscrip ção, que providenciará para .a instauração do
processo, qu er ·p or via d e denuncia do ministerio publico, quer exotticio, na falta daquelle.
1
Art. 77. Qua lqu er cidadão póde, e os militares são obrigados a
p r en der todo .aquelle que for encontrado commettendo crime militar, ou t entar fugir p.erseguido pelo clamor publico.
Ar t . 78. Nos casos ·de prisão em flagrante, a autoridade policial
m ilitar limitar-s e-ha a .fazer lavrar o respectivo auto, proceder a
corpo de delioto, appreh ender os do cumentos e instrümento s do
crime. e fará ' remetter t udo autoada, con1 o rol de test em unhas, den tro de 48 horas ao comnüssario, por intermedio .do respecti vo auditor.
Art. 79. O ser v iço judicial militar prefere a qualquer outro.
Art. 80. Os processos crim es militares s·erão isentos do sello ~
custas, emolumentos ·O portes do Correio.
Art. '81. Fica abolid a a faculd a<fe qu e t oem os militares ele r e·
qu erer conselho de guerra para justificareml-,s e el e accusações que,
porventura, .Jhes sejam f.eitas.
Art. 82 . F icam i'gualmente ,abolidas as attribuições consultivas
elo Supremo Tribunal Militar.
Art. 83 . Os militares, qua n do cl f)putados ou senadores, não poderão s er presos ou pro.cessado:s cri\nin·almenl:e, sem prévia Hoença
da s ua camara, s alvo caso de flagra11cia em cr.lme cuja pena fôr de
quatro annos de prisão ou mais.
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Art. 84. Toda a vez que esta lei s e referir a militares, comprenendEJ-se tratar de mili tares de terra e mar ind·i-s tinctamente.
Art. 85. Os casos omi~sos serão resolvi-dos de accôrdo -com o
direito commum .
Art. 86. Aos ministros civis e aos .a uditores serão garantidas as
mesmas vantagens conferidas á mag.i stratura federal para os effeitos das aposentadorias.
Art. 87. Aos actuaes juizes e mais serventu.arios da justiça militar são g•aran üdos todos os direitos, proventos e regalias asseguradas p elas leis anteriores.
Art. 88 . O Governo designará annualmente até dez officiaes do
Exercito ou d-a Armada. dentre os que o requ eira m, para seguirem
os cursos jurídicos da União.
Art. 89. Durante o curso, esses offici.aes servirão sob as ord ens
do in.spector da r egião e contarão o tempo para a promoção e r e:forma.
Art. 90. Os militares que seguirem o curso juridko por designação do Governo estão isentos de pagar, ás faculdades em que
cursarem, quaesquer taxas e emol umentos.
Ar t . 91 . Não será obrigatorio par a os mi litares que seguirem
os cursos jurídicos o estudo das seguintes materias : direito romano, direito civiL direito commercial, economia política e sciencia
das finanças.
Art. 92. Os officiaes que completarem o curso jurídico com
'8xclusão daquel'l as materias terão o titulo de it)ristas militares.
Art. 93 . Os militare's, bachareis em direito ou jur istas, terão
]>referencia para os car gos ·d e auditor e commissar io da justiça
milital.·.
Art. 94 . Quando o Governo entender qu e já exista um nucleo
suffi.ciente de offic-iaes habilitados para o exercício dos cafgos da
magistr-atura militar. poderá r eduzir o numero dos designado-s para
faze r o curso juridko.
Art. 95. No caso de guerra externa os ·a uditores acompanh arão
·o s corpos de exercito tdas suas respectivas cil'Cmms·c ripções, e as divisões da Armada, podendo o Governo crear uma imita ·d e justiça,
que acompanhará as forças em operações, e funccionará como tri-bunal de segund a instancia, arbitrando-lhe os respectivos vencitm entos.
Art. 96. Os ministros, 'a uditores, commissarios e escrivães per<eeberão os vencimentos constantes ela tabella annex.a .

Art. 97. Revogam-se as disposições em contrario.
'Sala dflS Commissões, 25 de agosto de 1911.-Augusto àe J.i'?·eitas, presidente, com vqto em se:p;J.rado.-Oa?Yàiào àa Mqtta, relator.-B om·es dos Santos.-Oarlos Gavalcanti .-Dtmshee de Abranches.

Tabella geral dos vencimentos
l'RJJ\H~JRA

Ii\STA:"\C:JA

Ordenado
6:000$000
Auditor de 1" cl-asse ....... .
8:000$000
Auditor de 2" classe .... . .. .
Auditor el e B" classe ........ 10:000$000
Commissario ele justiça ... . .
4:000$000
2:400$000
Escrivão ... . . . .... . . . . .
1-Ajud-:3. de custo aos auditores
Gratificação aos advügados:
Em cada surnmario de culpa
Em cada defesa perante o
cons elho de guerra . . ...

GratifiPor
anno
cação
9:000$00(}
3:000$000
4:000$000 12:000$900
5:000$000 15:000$000
6:000$000
2:000$000
3:600$00 0
1:200$000
400$000

100$000
100$00()

SEGU1!<-DA INSTANCIA

Ministro'S civis .......... .. .
Ministros militares, o soldo
da patente . ............ .

Orde nado
15 ; 0ü0$000

Gratificação
7:5D0$000

Por
anno
22:500$000

7:500$000

Os ministros militares r eceberão a gratificação do~ mínistro&
civis, per.denclo nesse cwso as quotas a que tiverem dire-Ito como offi ciaes re fot•mados .
8'11::>. das Commissões, 28 de agosto de 1911 .-Augttsto de F'?·eita.s, pr-esidente. com voto em separado .-GanfUào Motta. r elator.Soares dos Scmtos.--Oarlos Gavalcanti .-Dunshee de Abmnches
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Adaptadas embora no projecto elaborado pelo digno rela- Voto em sepator muilias das dispo·s.ições já consignad·a s no trabalho que anterado
riormente tive a honra de submetter ao estudo da Commissão, não
me era ·dado •s ubscrevei-o, attenta a radical divergencia de idéas
1Ío tocante a pontos que reputo essendaes num systema de -organiimção da justiça, seja ella civil, seja militar.
Um projecto não póde ser um amo·n to,a do de idérus colhidas
aqui e .alli, não raro em contradicção, um repositorio elo pensa- ·
mento de muitos, quando ·e sles obedecem a correntes diversas, mantendo-se uns na idolatria pelo passado, incompatível com as ·exigencias do desenvolvimento social, quasi parados, atirando-se outros ás aventuras de um liberalismo radical, aspiração talvez legitima ·e m s eculos adiante.
Ao contrario, deve o ,PTojecto nos s-eus delineamentos obedecer a n m systema, nos seus pontos capitaes, traduzir um pensamento, qualquer que seja elle.
Transigir é licito, respeitados os pontos que reflectem o systema, pois o contrario impm·tará otferecer á apr eciação dos compe t entes, em vez de um a obra uniforme pelo pensamento, um exemplar de mosaico; em vez de um trabaJiho tão perfeito quanto possível, uma lei aleija da.
Eis o que justifica o m eu v·o to ·e m separado .
Submettenclo ao estudo ela Commisosão o projecto que por dellberação sua elaborei, não me era licito, .s implesmente para manter-me no posto ele relator; por mais ·elevada que foss·e a distincção
·COID qu e me honrar a a Commissão, renunciar ieléas, renegar ci·en.ç as, abrir mão de um systema, transigir, emfim, com susoeptibilidades, em prejuízo do interesse sooi.al, em assumpto de tal magnitude.
:Pr eferível e mais honroso nM pareceu ser um vencido com as
min has idéas, appellando do juizo da Gommissão pwra o voto da
CamaTa, a fig.l~rar d e port:ador de icléas .a lhe.i as, cuja d efesa deixar.ia para Jogo sentir uma palavra a serviço de opiniões qu e .não tenho, d.e convi.c ções que não possuo.
Dito isto, e::n ,·espci to ::~ Com missão e á Camar.a, sejam-me
J;iermittMas brev-es considerações sobre o projecto ass ign ado pela
maioria.
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Não me occuparei, na justificativa do voto que proferi em_
contrario a esse proj ecto, de alguns dos -s eus preceitos, causem1-me
ell es embora certa extranheza.
Quer o r eferir-me á inclusão em um projec to de organizaçãoda justiça, quando a funcção do legislador se deve limitar a d e:Einir
quaes os or.gão.s dessa justiça, a forma de sua investidura, o modo
do se u fun ccion amento, as suas attri buições emfim, de artigos que
veem defini r a ex t cnsc/o âa i. mm~mitlaclc pm·lm nenta·r, .quando mili-tar o repres ent:ante da Nação, que cr êam i.incompatibi li.<l-Mles oleitont cs, que prC'screvem seja designada annualm ente uma turma de
orfi.ciaes para es tud ar ·d ireito nas faculdades da Republica e por·
fim r eformam a lei organica do ensino, mandando que essas faculdades -contirmn os titulos de }'u.Tistas m'i/.i.ta1·es a esta class-e de
al umnos, quando já a bolidos os t ítulos de douto·res e bachareis
para os .alumnos -civis.
Cousa -es ta seria certam ente para causar reparo, si já não h<;mvesse o Congr-e-sso Nacio nal firmado a. jurisprudencia .in.digen.c1. de
fazer juizes -ele dir eito, decretar vitaliciedad e de funccionarios e
consas an alogas, em lei or çameutaria .
Dados t aos precedentes, tudo 1 é li cito -en xertar nu m projectode lei, qualquer qu e seja o seu oqj ectivo especiaL
Atten clerei a outro s po n tos de maior r~elevo e de importancia
maior.
'·A prompticlão n a marcha do processo, sempr e tão importante para o bom fut{ccionamento da justiça. é reconh-ecida como a qualidade por excellencia n as causas que affectam o -E xercito.
" Tambem os jurisconsultos militar es mais afamados
consid·e r.am unanim;;mente, como um dos primeiros princi-pios, desembaraçar o processo milita.r d-e todas as formalidades inutei.s . Na -elabo ração de uma lei de processo militar,
o l egislado\' deve. pois, ao mesmo tempo qu e procura assegurar um julgamento equitativo e bem motivado, nada des:rvrezar para aicançar este fim pelo caminho mais curto emais .apropriado á n-ecessidade do E xercito."
São palavras d-e notavel escriptor que, na experienci a a dquirida pelo exercício da:s funcções '<le auditor, colheu a lição que nã(}
eleve ser -esquecida.
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Contra a morosidade do systema actual, por foTça do qual, _de
parte o inquerito militar indispensavel, funccionam o conselho d e
investigação i·ncumbido da formação ·da culpa, o conselho d•e guerra
encarrega.do do julgamento e c Supremo Tr-ibunal, tribunal ele s egunda instancia, ao qual cumpre rever o feito por absolver, condemnar, modifi•car a pena ou an:nullal-o, damam todos que ainda
se interessam p or estes assumptos, que dizem de perto com a ord em social e com a garantia do.s clir.eitos inclividuaes .
R epositorio d e erros, elemento creaclo ela anarchia no pro ·
cesso, causa o-riginaria do abatim.ento da justiça mi'litar pela aust ncia d e garantias pa ra a soci ed-ad e, para o juiz, como par a o réo,
está já a lei em vigor cond·emrmda por ·a quelles proprios (iue a
ítlaboraram e .q ue pedem uma re.forma tão radical ·q uão urgente.
Como resolv.eu o projecto esta parte preliminar ·e capital na
organizacão da justiç.a militar?
Com pezar ·digo, guardado o respeito aos seus illustres signatarios, que mantem todos os defeitos da legislação actual, aggravados p ela .forma ·de constituição dos orgãos ela justiça.
Mantem o consel-ho de -investigação, mantem o conselho ele
g uer.ra, ineu.mbiclo um ele formar a cul:p a, outro de ju.Igar o réo,
al ém elo inquerito militar, ele competencia da autorid a de administrativa.
·Q ual a razão ele o-rdem ·p ublica qu e justiHca a necessidade
dessa rep etição elas provas em tres phases clistinctas elo processo?
Por que exigir ela testemunha qu e v enha tres vezes depor sobre o mesmo .fa,cto para que se possa ter a certeza da veTcl[l)cle do
seu depoimento?
lEsquecem acaso os illustres defensor es do stxtt,u·q1~o .que, ;~ o ·
contrario do fim almejado, irão .sacrificar os interesses ela sociedade e os do r·éo, pela imposs·i bilidacle absoluta da unifo·r midaclH
dos depoimentos dessas testemunhas, inquiridas em épocas qu e,
em geral distam longos mezes uma. de -outra?
.Onde a. verdade diant e dessa desha.rmonia, fructo natural do·
esquecimento ·elas ·c i.rcumstan.cias em um momento observ-adas, se
não elo proprio facto?
Aos que lidam -diurnamente ·c om assumptos .ta.es não é estra-·
nho ver a testemunha adulterar os factos sobre que jã depôz, aggravando a responsabiHdacle do réo -ou lhe minorando a culpa, .s a-
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erificando iliter·esses individuaes ou interesses sociaes, mas sem··
pre compromettendo a causa ela justiç;a.
Por que a lim entar esse rtJal, mantendo o conselho ele .investigaç;ão, incumbido ele formar a culpa?
Por que não confiar essa funcç;ão ao propriÇ> conselho de guerra
Bncarregado elo julgamento?
E' acaso novicl.acle jámais vista nas legi-slaç;ões civil e militar?
Pretendeu-se em sessão ela Commissão que era uma he·r esia
<;on<fiar o julg.amento ao pro-prio juiz que fôrma a culpa ao réo e
tanto bastou para que fosse condemnado o alvitre sug.gerido, sem
mais exame.
·A nte a segurança ·da aflfil;mação e o alto ap·r eço que merec~ o
illustre r elator, para logo me ·p ersuadir de haver commettido .erro
paJ.mar e recol·h i·me, sem hes.i ta·r, ao prudente silencio de quem
bem pouco ou quas·i nada presume do seu saber,
Dissipada, porém, esta primeira impressão, :passaram-me em
revista peia memoria, no direito commum e sob a justiça civil,
~nnumeros casos ·em que o juiz de pr-imeira ou segunda instancia
forma a culpa e jul-g a o ré o. 1

..

A-lli estão na justiça loca( do Districto Federal os crimes defin idos nos ar.ts . ·3,67 a 371 , r)74 a 378, 388, 391 a 399, 402 e 40 :~,
todos do Codigo ,p enal, e na justiça federal, quer se trate dos juizes de ·p r.i meira instancia, qu er do .Supremo Tribunal Federal, os
crimes de moeda fa·I sa, coaltrabando, peculato, furto contra a Fa:
zencla, falsificação ele sellos e estampilluls, -clamno, estelionato,
-responsabilidade dos procuradores seccionaes, responsabilidade dos
. juizes federaes e •crimes communs dos membros do 1Supremo Tribunal, em relaç;ã;o aos ·q uaes, todos, a mesma entidaJde judici'aria
que fôrma a cul-pa julga o .r éo.
Just·i·ficaclo .estaria o meu erro, certamente, adaptando o mes:11o
criterio na organização da justiça militar, acceitando a lição que ::t
experiencia .d icton ao legislad or na composição. e funccionam ento
da justiç;a civil.
Não era, porém, bastante e .pr·eciso se fazer ouvir a lição elas
legislações militares em outros 'Paizes; e, refazendo estudos já
um tanto esquecidos, com prazer vi que esse mesmo critm;io por
!lllim observado é lei, 'h a já muitos annos, na Inglaterra e nos ·E stados Uni.dos, qualqu-er que seja o crime e qualquer que seja o cri-
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minoso, àcloptacla a mesma regra na Suecia e na Finlanclia, no
p·r ocesso e julgamento dos officiaes subalternos e dos soldados.
Amparado em lições taes, sintq-me confortado.
r]IJ se não bastasse o ensinamento que v em ela organização da
justiça civil, o exemplo dessas legislaçõ es militares, no proprio projecto acceUo P·E·l a maioria ela Commissão, se depara a rp rova segura
ele que não attenta con tra as regras do bom funccionamen to da justiça o conferir-se ao juiz, que fórma a culpa, a funcção de julgar
o criminoso .
Lá está o art. 57 preceituando que:
"A. o SupTerno Tribunal cornpete:
a) processar e julgar os seu.~ rnentbros e os attditorcs
nos crimes rnil(ita1·es e ele responsabilidade, e aos juizes
mil·itarcs elo conselho ele guerra 'e ele investigaçcio nos C?'inws de 1·esponsabiUclacle."
Processar e julgar, diz o projecto.
·Por que pareceu á illustre Commissão r egular e co-nveniente
esta accumnlação ele fnncções, até para o julgamento de crime:;;
militares, quando exercidas ellas p-elo •Supremo Tribunal, e irregular, inçonveniente e .attentatoria elas boas normas a mesma accum ulação, quando exercidas essas funcções
pelo conselho d0
guerra?
Onde a un-idade d.e pensamento, a uniformidade de cri te rio?
O qu 8 aqui é bom, alli é mão; o que aqui é conforme ás r egras
de uma boa organização judiciaria, aHi é um attentwdo contra a
justiça, contra o processo, cont-ra os inter.esses da sociedade e os
direi tos do ré o.
Aqui, formando a culpa .e julgando o réo, perde o juiz a serenidade da sua 1p osição, a imparcia lidade do seu voto '])ara converterse em accusaclor e juiz; alli pôde o juiz processar o réo, decretar
todas as diligencias necessarias para o esclrur ecimento do faJCto e
investigação do cr.ime, redundem ellas em bem da ordem social_
se ha crime, ou em bem elo réo, se innocen.te é elle, sem que fique
compromettida a imparcialidade do seu voto, a pur-eza das sun.s
funcções ele julgador.
Aqui, dec-retar o juiz que se r.ealize um corpo de dilicto, um
exame de sanidade, a inquirição de testemunhas, a acareação del-
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las, o exame elo local elo crime, ·emfim, é colwcrtel'·-Se em orgão elr-•
accusaçào, o que o inhibe ele jul1gar o r•éo com imparcialidade e
eom justiça; alli praticar esses mesmos actos é proteger a sociedade contra a impunidade elos crimes, é amparar o réo contra
falsas accusaçõ·es, é bem exer.cer as funcções ele juiz, que busca
E$Clareccr os factos antes de sobre eHes sentenciar, é pôr a su:.;.
consciencia de julgador a coberto dos erros, que tanto affectam a
sociedade como ao ré o.
O qu e alli rev.ela o escrupulo elo juiz ao decidir da liberdade
elo réo, s em esquecer a lei, porventura, -oftendicla, aqui é acto de
accusação que já .Jhe não permitte isenção no voto, ·i nteireza no
julgamento.
Criterios clifferentes, juizos diversos na apreciação elos mes·
mos factos, revelam ausencia .ele sys.tema em um ·projecto, divers:.clade ele pensamentos na sua ·e laboração.
Porventura viu .alguern no nobre procedimento que recentemente teve o Supremo Tribunal Militar, fazendo baixar um processo celebre ,p ara que se realifem diligencias, um acto de accusação contra o indiciado já absolvido, ou o p ensamento ele bem esclarecer o facto para bem jul,gar?
,EJ era um Tribunal de .Segunda Instancia que, julgando ele fi ·
cientes as .provas, p·edi.a outras :que melhor o habi.Jitasseni. a decidir ela existenciade um crime ou ela innocencia do T·éo.
Mas se era este po1lto ·uni co~ de reparo para a eliminação elo
conselho ele inv·estig:~ção .por mim ·proposta, ·conferindo-se ao con ·
selho ele guerra a ftmcção ele fo·rmar a culpa e julgar o réo, diante
elas considerações que ahi .ficq,m, colhidas no prop~io projecto da
Commissão, parece que a eliminação cless·e conselho se impõe com
uma necessiclacl.e imperiosa e .inadiavel, se pretendermos a celericlacle elo processo, condição primo·r dial ·n a organização jucliciarht,
sem sacrifício ·d os interesses da le.i nem prejuízo elos direitos ela
defesa.
Impugnada, em principio, a .co nservação do cons·e lho de invest igaçiio, por inutil, no ponto ele vista elas garantias que 1'eclama
a lei .e que são devidas ao rêo, e por prejudicial, attenta a demora
na marcha do processo, o que J,lâo raro irá determinar, com a fals.iclade ·dos depoimentos das testemunhas, a condescenclencia no julgamento pelo tempo de P'l'isij,o soffr.ida, sinto-me dispensado de
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descer, neste momento, ao estudo elo modo por que é constituído
esse ·conselho no projecto.
Opportunanvmte vedL a Cam.ara que em um traço ele penna
destruiu a pro,pria •Commissão todo o seu systema; annulla-se a
acção do commissario, decretam-s e as clilig.enclas ex-officio, nada
faltando na. engen hosa combinação, n em mesmo a personagem qu e
le.mhrará aos ·cr.iticos a interessante figura de Monsie~w le qu.a.torzit3?ne .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .·.. . .. ... ... . .... . ... .. .. . .... .
•Se elo •co•nselho formador 'ela culpa passar-se wo est'lldo da organização ·e elo funccionamento do conselho de guerra, incumbido ele
:iulgar o réo, menor .n ão será a surpreza pelo desprezo de regras que
não podem ser ·esqueci.cJ.as, quando guia o legislador o proposito de
amp•arar a sociedade ·e garantir o réo pela recta a.pplica.ção ·d a lei e
fie l observancia dos .p r.i ncipios ele direito.
Não me deterei no ponto em que d·etermin·a o pro.iecto o compa·
recimento ele 15 offi.cüJJes .para qn.e se efl'ectue o sortei·o •dos cinco
que elevem compor o conse.Jho .iulg·rudor. Digam os qu e acompanham
com inter·esse o funcckmamento d.•a justiça militar se é ex·e quivel tal
medida, se é facil .c onseguir ·e ste comparecimento, quando, cada dia
que passa, annuncia. a imprensa .que os conselhos de guerra não
flmccionaram por ]alta de 'comparecimento clP um ou outro dos seus
membros, hoj-e que ·não -s ão elles compostos de sete membro·s apenas;·
e os míseros réos lá ficam á espera elos juiz·es q,ue s·e alt.e:rnam nas
faltas ás sessõ.es, escusando-se sempl' e com urna causa .iustificacW,
excusa •ele amplibu•cl·e immensa; cliga:m os illustres milHares com
•a ssento na Camara, se a0aso já constou ele alguma fé ele officio a
prisão ode um militar por haver faltwclo •a sessões ·do .conseN10 de
gue:rra, a clespeHo •11a terminante disposição d·a lei.
·Prefiro attencler a outros pontos de maior ·destaque e de .gravidade maior.
Neste cons.elho -de guerra c!'ead:o pelo projecto, não .tem assento
um i'll:rista.
E as multiplas .questões ele ·direito que se podem le'Vantar, quem
as elucicla para que o cons·elho, composto só de officiaes, nat'llral-
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mente extra:nhos a estes corullecimentos d. eli·cad·os da lei e do dir eito, poss•a CLecidir?
E' o aJdv.oga~do ,cJ.o ré o, um jurista talv·ez?
Mas es.te é precisamente ·quem J.ev.anta a questão.
E' -o -counmissar.j.o, s·e.i.a eHe embora uma p1arte, a parte accusadora?
Mas, ta.mbem ·ell e póde levanta r questões de direito, c-omo parte
que é.
Não escap-ou .ao illustre r elator do proj ecto este vicio, substanci-al do •s ystema que a;d-optou n.a compos-ição do conselho de julgamento, eu bem o sei e vejo no remedio oom que p'l'oeurou acudir
ao mal.
·Diante -ela impo ssi bilid a~de d e afastar do debate as .q uestões de
dir eito, porque s-e ria tolh er a defeza como .a accusação, .e d.Lante da
falta de prepa ro jurildico dos juiz es para as resolver em consoa.n te a
}e·i e o direito, o illustr·e a utor do proj ecto a;doptou s•i:ngular alvitre,
pr.eoeitua-ndo no art. 53 que
"Todas as ·questqes de d·i reito suscitadas perante o
cons•elho serão reduzidas a aggrav-o no auto do processo e
s·erão julgadas pelo :S upremo Tribun•al Mi-litar con.iunctamente com a appellação."
Nos pr.ecisos t ermos ·de tal preceito, suscitada a .questão pel-o réo
ou pelo commi-ssario, logo se l:)le toma por .termo o aggravo no acto
do proc·esso, r ecurs-o ·qu e p elo .Supremo 'l'ribunal será mais tard.e julgado s em que o -conselho sobre o ass umpto profira uma ·decisão .
Mal ·e nt en:l!do o cas o, confesso, pois que não comprehendo a interposição de um r ecurso, :se~a elle voluntario ou ex-oftici o, sem.
uma prévia -decisão, cuj,a r efqrma seja possível.
E se na .esp-ecie -n enhuma d-ecisão ho:uve, como considerar interposto um recurso para r e'formal-a?
Mas .essa anomalia era inev.Uavel, porque a illustre commissão
entendeu ele r -e tirar -do consell:w de guerra o auditor, unico juiz competente no conhecimento da 1ei e do clirei,to.
Por que o fez? Que inter-e sse superior aconselhou este alvitre ?
Aca'So já -nã·o é preciso ser perito no manejo da lei, ser conhecedor
do dir eito .p ara bem julgar?
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PoT que preferiu a Commi.ssão deixar estampada na lei a ignoranc'ia dos juizes milHares, affirmando a impossi-biliclacl·e de cleci.
dir·em eUes as qu estões ·qu e s e suscitem no curso do julgamento, a
lhes dar um guia natural, ma,gistraclü de ·el-evada cat egoria, d e competencia provada pelas exigencias feitas p ara a sua investidura em
tão altas funcções?
Mas o inter essante do oaso é qu e a commissão, qu e exclue do
·conse1ho de guerra o a uditor, unico juiz competen•te em assumptos
jurídicos e no conhecimento da lei, r econhece o erro commettíd·o e
m anda en sina:r •direito aos militares que quizer em.
Preparam-se, dest 'arte, juizes compe,te•n tes pelo saber par'a o
futuro; mas até que a n·ova geração possa ·vir a ser chamada para o
exercício das nolb res funcçõ es ele juiz, que o Exercito ·e a Armada
s ejam julgados por juizes, cuja incompetencia é Tecon:hecicla p.eJ.a
pTopria lei -q ue •os investe •em taes funcçõ es, mal que sentirão ·b em
cedo os proprios militares, illudi•cl·os ·h oj e, talv-ez, com esta fa lsa
homenagem qu e s·e lhes presta, quando al•g um tiver a desdita ele
ser réo julgado pelo cons-elho assim constituído, -e que sentirá a
so·ciedwde, se tudo isto degen erar numa justiça d e ·camaradagem.
Ai·ncl>a aqui porém não m e pareceu fe[iz a illustre commissão,
pois que, para preparar juizes qu e no futuro t êm ·a penas d·e pro ces·
sar e julga?' crim es militares, mancl·a que se lhes ensine como dis ci.
pl'inas ob?·igatorias, além de outras, encyclop edia jur idica, direito
p1tblico e constitu cional, direito int en~a cional publico e pr ivado ,
1nedicina legal e hygiene, theoria e pr ati ca do processo civil e comm e?-cial, direito admi nistrativ o e sci en cia da administração.

Não parou ahi a incoherencia da maioria ela commissão .
A aus encia de systema no projecto, a ralta d e unidade d e pensamento na sua el>aboração r ev·elam.se ainda em outros dispositivos.
Cm1venci,da da n•ecessidad e de levar ao Supremo Tribunal Mili·
tar nov os elementos que garantam pelo conhecimento perfeito ·da lei
e do direito e justiça das d ecisões ; sciente de que todo o trabalho
pesa sobre os tres actuaes juizes t ogados deste Tribunal, pois qu e
são el1es os l'elatores de todos os feitos, são elles que elucidam tOdas as quest'ões de direito, leva:ndo ao Tl'ibunal a s egura intei·pretaç'ão da lei para a sua a pplicação a o caso concreto, a:cceita a comm'i ssão a id eia po r mim Rll gt; Pri d a. il O projecto que elaborei de eleVat
.f4 cinco o n um ero r.to~ juizes t ogc:u élos com assento u esse tribunal.
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Para o Tribunal ele seguncl·a instancia r econhece a commissão a
:tecessidacle de nov.os juiz·es dvis, red•uzinclo o numero de juizes militares; do conselho de guerra, tribuna l de primeira instancia, cumpre em bem d•a mesma ·ordem soci.al, ·da mesma suprema;oia da lei e
dos mesmos interesses elo réo excluir a impertinente intervenção elo
juiz tog•a do .
No julgamento dos r ecurso s, funcç fuo principal do Supr emo
Tribunal Militar, todas as cautelas ·s ão predsas e acceitas pela commLssão para tornar o julg·ado extreme de erros, tão prejudi cicaes á
sociedade quão nocivos aos réos pela falsa applicação da l ei ; alli
cumpre supprir a d efici encia de conhecimentos jurídicos ·dos juizes militares pela presença do.s juizes togados, em numero de
cinoo ; no julgamento .do réo pelo conselho de .gu erra tudo pód e
e dev e :s er dispensado, a lei .está plenamente garant ida, o réo
inteiraJmente amparado, pois que os milit<ares, quando juizes el e primeira in stancia, são perf.eitamente instrui'cl<os em ass um:ptos de legislação e de direito para que d·evem ser dispensad.os a presença, os
conselhos e o voto do ·a u ditor, juiz togado, elles mesmos que, aliás,
qu ando mais tarde juizes do ·S,upremo Tribunal, irão ou vir e I' eclamar a paJavTa ·do juiz togado c:om assento neste Tribunal para b em
se •eO"ncluzi r ern ·n a api'eoiação dos fac:tos ·e na ap-plieação da lei.
Por uma exqui ~ it<1 inv·ersão na logica dos Ia.ctos, a c:ompetencir•
dos juizes militares, ·n o pensar ela maioria da commissão, decresce
com o acC<esso ·deHes aos postos superiores el-a just•iça militar.
Entretanto, se a ·i lluslr·e commissão quiz esse a:ttencler á palavra
dos co·mpetentes, se quiz ess·e ouvir a grita qu·e se levanta em toda a
parte c:o•ntr<a a ex clusão d.os juristas nos conse.l hos ele guerra, outro
ser ia ·O seu .criterio. na elaboração ela l ei sobre a justiça militar.
Dentre tantos, seja-me permittido transcrev·er ark.n as os conceitos de a lgu ns.
"Os conselh os ele guerra compostos exelusivamente de mtlita1res . e privados de toda assistencia jurídica, como são estabelecidos
em ·aLguns. E.stados, não nos pa1;ecem a-presentar uma ple]la ·8 in~
:t.eira segu ra nça ,.quanto .á. aPPlicação da J. ~ i e não ousaríam os r ec:OJ.il :
.menciàl-Ós fóra. dos. casos em que .não se tratar senào de infracções
sem gravWade ·E\ de um caracter absolutamente militar, e, ·t alvez,
•nos . negoc:ios. ·de honra referentes aos militar•es" .
... ' . • - : ·; ·, ·• • . . : • • : ; • : : -; ·• •
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O conselho de guerra, ·e xclusivamente composto de militares
•! orma uma especie d•8 jury, que a principio decide a questão da
•culpabilidade ele ·a ccôrdo com os depoimentos verbaes prestados
<em sessão e fixa depois a pena a applica.r.
Muitas vezes, sab;)-se, é muito difficil para um homem ele
1ei .e xperimentado, determinar o caracter de certas infracções e
as disposições ele lei applicaveis á especie : é natural, ·Pois, certa
.apprehensão V·endo -se tratar um processo á pressa poi: officiaes
jovens na m a ior parte, e s·em assistencia de uma p essoa com co·nhecimento de Dir·eito.
Não existe, que m e conste, n enhum pro:iecto de innovação elo
systema actuaJ, cujo vicio capital é a ausenda de uma pessoa com
conhecimentos iuridicos ·e speciaes elo que todo o Tribunal, seja
,çivil, seja militar, não poderia pr.escinclir.
( J. Gran. Fonctionnement de la justice milltaii'e dans l·es
diff·e rentes États de l'Euro,p e).
Aos que examinarem com imparcialidade o funccioname nto
fios tribunaes militares, ·e sta convicção dolorosa se imporá : "todos
:os magistrados que nell es repr esentam algum pap·3l, desde o prindpio elo processo até a sua. conclusão, todos são e não podem dei xar el e s er gravemente ignorantes do que S·2ria preciso saber para
bem cumprir suas funcções ... " . . . o Commissario elo Gove-rno,
-o coronel presidente e os juizes não possuem ·e não podem possuir
·o conhecimento p-rofundo elos Codigos P·enal e Militar, que elles
te em a missão de applicar.
Se julgam que o direito não é uma sciencia, que basta vestir
um unifurme para apprehencler ·de momento tod-a a •substancia e
todo o espírito ela lei, .se é certo que se pôde improvisar juizes de
·i nstrucção, procurador ela Republica, magistrado, pr esidente d•e
tribunaes, seja! Supprimamos tocl·a •a magistratura civil, fech emos
as portas ele nossas escolas! ...
Tem"so visto bons magistrados, compenetrados do r espeito á
equidacl·e e á justiça, habituados á pratica doa~ leis, comm etter
-erros que tiver.a m terríveis- consequencias e não poderem sempre
ser reparados a tem po.
A que •er·r os necessariamente mais frequentes não
serão expostos magistrados improvisados, tornando-se, por
· ordem elo. um gen·eral ou d·3 um Ministro ela Gueri·a, os
,1Je~h()ref3 da li:be,rdac:l~t .da. vida. e _çl•a hom:a de um. cidadão·?
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Incompet,encia, ignorancia juriclica, incapaci-dade profissional, tudo isto se encontra nos escriptos consagrados a esta que-stão.
(J. Marsil, RefoTma da Justiça Militar.)
Sem r-eceio de desmentido e sem ferir por qualqu er
fôrma a susceptibilidad e d•e .alguem, porque os proprios
interessados reconhecem esta v erd-a de, os officiaes ele
qualquer grão chamados a ex-ercer as 1'uncções de juiz,
se apresentam ,as melho-res gar·antias de honra, de probidade e · de imparcialidacl·e, não possuem em g eral s enã.o
noções d-e direito superficiaes ·e por isto mesmo insufficientes para ·o 'exercício esclarecido ·d·a judicatura.
A -distribuiçã.o da justiça cliffere essencialmente ela
arte da guerra. Par.a -ser 'esclarecida, a interpretaçã.o ela
lei exig·e conhecimentos .e specLaes, um preparo serio.
A intelligencia, m esmo s ervida p•ela r ecticlã.o elo juizo,
não suppre a falta de instrucção juriclica.
E' preciso não perder de vi-s ta qu e a .iurisclicção elo
conselho de guerra aj'H~aça o ponto de direito como o
ponto -de facto.
Pócle acontecer e acontece muitas v ez-es qu e os debates levantam qu estões ju,ridicas ·c omplexas e delicadas.
Taes, pa.ra só fal)ar das mais frequ entes, as qu estõ es ele competencia, de tentativa, ele cumplicidade, de
accumulação de penas, de pTescripção adquirida ou interrompida, ele responsabilidade, da a utoridade da causa
julgada como modo de extincção da a;cção publica, etc.
Como juiz·e s novo::; chegarão a resolver estas questões ? "
( Chanson - Justiça Militar).

E' possível dizer. mais e m rlhor para pôr em evid-encia os
risros a qm~ fic Rm (•:rpnstos a sociedad·J -e ·o réo com a exclusão
do juiz t oga do iJ..o cons elho de guerra?
Entre as inncvações do proj ecto depara-se .a crração do Com.
incumbiqo dEHlromover o · procoosi:l e a a.ccueação.

miss~rio,
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Nào sou systematicamente opposto á creação do Ministerio
Publico junto á justi ça militar, como não sou um convencido de
.sua necessidade ..
Variam as legislações sobre o ponto, sem que a e],'periencia
•te-nha demonstrado, sem répJi.ca possível, as suas vantagens •e os
i-nconvenientes, par.ecenclo antes que maiores são o·s maJes que os
beneficios.
Dado isto, prefiro não innovar; tmlto m.ais quanto nem perde
a jusrtiça, nem perde o réo cem •a ausencia elo r.e presentante elo
ministerio publico.
Concorre ainda, e não é para desprezar, a ccnsicleração ele qu e
esta creação virá on er ar consicleravellnente o Thesouro, porque,
dadas as attribuições conferidas a taes funccionarios, elevados
deverão ser os seus vencimentos, si houver o proposito d·e attr.a hir
pessoas ele capadtlacle provada e que todo o seu tempo possam eleclicar a tão fastidioso quão pesado trabalho.
O que, porém, não compr:ehenclo, porque se me afigura um pa.racloxo, é dizer o projecto que:
"Os memb1·os elo M ·in'isteJ"io Publiw são merMnente
ele commissao elo Go·verno ... " (Art. 32).

O que importa affirmar que ·S [to funccionarios de sua immediata confiança, demissíveis quando decahirem della, como sem llre o foram ·e são os promotores publicas que funccionam p erante
;.:. ·justiça civil, e .ao mesmo tempo prescrever que:
"Os 1nernbros (to 1n'iniste1"io
annos." (Art. 32).

p~tblico

são meramente

O que envolve a defesa elo seu posto contra as tentativas de

clernissão.
Que confiança é esta que forçosam ente terá cl·e aguardar o
período c'J (' tres annos antes que possa clesappareccr e permittir
a. livre acção do GoveTno, seja ou não diligente o funccionario:
cumpra bem ou mal os seus deveres ?
E' uma novidad .; qu e jámais acudiu á mente de alguem e que
sô encontra d escu lpa neste vicio do legislador brazlleiro qu e,
quap.d9 J?Or cere~onJa, Ucão decreta d:es.:le logo a vit!.Liicit>dade do
v;11a
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cargo, garante o funccionario no seu posto por c ~rto t empo, primeiro pas.so para a :almejada vitalidedade, a qual, no caso, não
t ardará, si o Con,gresso Nacional adaptar este proj.ecto.
Ainda aqui, porém, cleslisou a illustre Commissão no que diz
r esp eito ás exigencias cl•e um systema harmonico.
Ao tempo em que garante ao commi1ssariü que funcciona perante o tribunal de 1n instancia a permanenda no seu cargo pelo
prazo ele tres .rtnnos, a despeito de s er funccionario em commissão e haver decahido da confiança elo Governo por mal cumprir
os seus deveres, ·retira todas as garantias ao juiz togado do Supremo Tribunal que exerce >as funcções de ·c ommissario geral perante o tribunal de 2" :instancia para permittir s·eja elle destituído deste cargo, quand·o bem o :entender o Governo.
Que .r azão d e direito ou de conveni•e ncia ha para esta cliversi da.de ele reg·ras em r elação a um e outro?
!Sobre este, ministro dü mai·s eleva;do tri·b unal ele justiça militar, chefe ·dos commissarios, que lhes dá ordens e instrucções
para o bom desemp enho ele :sua;s attribuições, qu e llhes promove
a responsabiHclade e impõe as penas disciplinares, que promove o
pTocesso e accusa üs seus pm1es membros desse Tribunal, os audHores e ·os juizes elo conselho ele gue•rra e d·e investigação,
cump.re, ·em bem ela o•rd•em ·e d ps i•n·bEJr>esses eLa justiça, tenha o UoV'0Dn·o ,s emp•r'e os ülhos attentos para cl·estituil-o ele S'Ua•s funcçães,
quando bem julgar ; ·e m relação aos outros, commissarios inferiol'es, tanto z·elo já não é ']Jreciso, ba,stando poss·a;m s8'r elles d·estituidos do S'eu cargü apó.s ·tw·e.s armos, tempo que •entendeu a il!ustre
~.nmm:issão impr,escin•divel paTa .que •p ossa o Gov·erno sahe.r si taes
funcóonar ios são m erecedores d·e con.fi<a,nça paJr.a o desempenho de
suas attribu.ic;ões.
A ~sub tiJ.eza da:s T•azõe-s qu'e •acon:s'elham tanto• TÍg'OT para um,
tanta bonhomia para outros . que reclamam ·este modo differente
de trwta:r funccional1iü'S, cuja,s aktribuiçõe·s <são <as :mesnJJas, n&o a
alcamça o me'll espirito '0'bl3•curo.
M'llito h·a que apurar aind-a no p.roj·e cto d'a illusbrH Gomm:issãio
sobre o qual em momento opportuno outras considerações submetterei ·á apreciação da Cama1'a.
'ElaboTaJn<d'o um pr•o}ecto de ·organizaçã,ó. da justic·á militar,
:sçiente.<d<J- relr;vancia,.do assumpto ·e: lias g-:randes ·:diff.iculdiides ·par.a
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a ·soluç1Lo comph7ta do pro·b l1ema, jámats pr;eswmi ·p erf<eito o meu
trabalho P'ara qu•e p;o•s sa s'B1· di·s,p en·sada a •c'oHaboraç1Lo elos. co.mpe·
tentes. A.o c01ntnu•.io, eu a sol ici to, prompto a ·r ecuar d·o eiT•O comID0ttid.o na. o•r.ga.nização .p.no·posta, uma vez conv·encifl.o da illl'pro'fieui•cl a,ch; da m ecl.icla ·p.r.ra o fim alm 8ja.clo o u ela inco.nve:rüencia da
regra, para a el•e vação da justiça milHa,r.
•E ntr·e -os .p on to1s cs:pit·rues ela reforma ,p roj·ectada cl•estacallll·se:
a) a ,s up.pn·s sa:o elo co.ns·elho <CJ,e tnVlE·s tigação;
b) a ,e,Je vaçào d a ,j ustiça ele pri·lDlelir.a instan0ia ·pel•a:s ga;rant.i as
e attribuições que lhe são conferielas;
c ) a formaçã,o d.a con·s·elho el e gu·e·rra, •escolh-ielos os j;.liz s·s militane•s ,por •s orbeio;
cl) <
a ·Pnbli.cJidacl e do p.ro c-es·so· ,e ju·l gamento, Jlaculta.da:s ao réo
a.s mais amp las ga.nuntias d·e deJie.sa;
rJ) o cdtecr io pa;ra a tnves-tieluTa ·elo juiz toga.do nas fLmcçües
de membro elo Sup·r emo T.ribunal Miliüur, -sem os i.nconv•Bnien.tes
ppoprios fl.a ·a nbiguiclade absolurta n1e:m .o a;rbitri.o illimibaelo ela escolha p e.J o me·r eci IiJ·e n í;o ;
f) o equilibrio quasi perfeito entr.e os eiementos componentes
cl10 Supremo Tribunal Militar;
g) a cevericla,cle .elo p.r oce,s·so, condição ela .effi•ca.cia ela acçãJo pub]ica ·e el-a gar·anüa elos cli·r'eitos incliviclua,es, p·ela Hmitação clo~s prazos e pela elinünação cl,e reo1rsos cU&p,en:savei•s, s•em .pl'e.i'lliW da defe.sa e sem sa;crifici:o ela just.i ça.
Conve•ndclo ela, pro·c:ecl•enci·a e •cl'e neees:si,cJ.acie de tae;s medidas
para ·pôr •t,eTmo a si<tuação ·em crue se eil<CO'll.tra a justiça militar, a•o
estudo ·e ao voto ela Camara ·s ubmetto o seguinte .pTojecto:
O Congresso Nacional .cleCDeta:
A~rt. 1. 0 A jus-tiça militar .ser:á ·exercida:
al p;elo Supremo Tribunal Militar;
b) p·2lo cons·e·l ho cl,e gul'!rra.
DO SUPREJI.IO 'l'lUBUNAL

llllLI'l 'Al\

Ar t. .. 2." ·O Sup.remo Tribunal M'i !itaa< com· sécle na CapiÚÚ Íl"e·
d·e·r al, t.erá i•urlisdicçfho eail todo ·o paiz e· s·erá comp·o-sto ·cl,e 15·~em
bro·s ,,,i,ta·lici.oG·, · s~e·ndo s•eis ·esco·lhiclos :ruentr•e ·os officía,e-s g·en•e-rwes
do E:xercito, gua.tro dentre os_ offieia;es_ genera.es da Armwda e· <?Jin ce
juiz-es togaclo,s n-ome·acl-os pe-lo PT·~i)·h}en ~ e clfJ., ·;Repp]Jj.ica. ~ · . " :;
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Art. 3.• O juiz togado s erá escolhido dentre os t r es auditores
mais a:ntig-oG, clre .guel'l'a e dre marinha, que s1ervirem na Ca:pital
F1ed·eral.
APt. 4." A a.nili@U'idadre d-os :a.uclitor.es sre;rá I"egula.da P·e la data
da posse -do ·ca11·go; no caso de haver mais -de t·r es auditor1es com
a m P,sma a nrti.guidadre ser ãoo todos eHes ·c on·t emp lados n•a lista oopelo Presidente dess·e Tribunal.
Art . .5 . A :a;prreslentação d·OS ll0'll1 e.S dos ra uclito-r es p·a;ra o preenclümen t o da vaga ra1b e1't a no Sup·r·emo Trr ilmn al Mili ba.r .s-erá 1eHa
p elo Presidente -desse Tribunal.
0

1

A·rt. 6.0 Ao Sup1•ermo Trr ibunal Milit ar CO•illiP•et!e :
a) P'lio cess·a r e jul gar ·os ·s eus m1emhros 'e üs a ucLito1'es nos cr.imes .militSJr•es re n.os -de rre,s·po·nsab~·lida•d'e e os hüz·es milit ares &o
conselho de guerra nos crimes d e respons abilida de ;
b) conh ecer d os r ecur s-os inrt e·r posto;;; cla1s se;nten Qas re clecir;;;õ,es
elo cons·elho el-e gure rl'a 1e d·a;s j unta:s cl•e .sol'lbeJi-o .militar ;
julgar os remb a rg·os oprp ostos á,s suas sente•n ças;
ju!ga;r os 'conflictos ,e nt re os tribrunwes milita;res;
I
o) ma:ndar que 'S'eja.m ·e nv:ia;d·a;s pm e6pia ao CheLe do E stado
Maior do Exercito ou da Armada as peças neoessarias, afim de se
pro ced•er a;o 1nquerirt:o ·e s ubsequente julgamento p·elo conselho d-e
gu erra, sGmpre qu e no julgam ent o ele um processo verificar a existe'ncia d·e indici.o.s el e nov o cri1111:e -ou de novo c1~imino s.o não proeessad·o;
c)

cl )

f) PesolYer s obr.e a antriguiqa,d.e do s audi•to·r •es, or gani 21ando a nnualmenve a r :espe ct iv.a h srta, a qual ere rá publ.icada -no DiaTio

Off'icial;
g) .r esolv·er sobre a s us:p.eiçij;o do,s s eus membros ·e sohr·e todas
a:s questõ es incidrentes rporr occasião da foTm:ação da ·crulpa, quand-o
da dectsãü [lro:Derida .p eLo oonse)ho d·e guerr ra couber r ecu·rso;
h) organiza,r a .sua Secret ar ia e o s eu r egi·mento :in·terno.
Art. 8.0 A:s sressões do Supr e-mo Trrib'Unal MiUtar ~:er ão publicas, .s endo p ermittido ·a o réo, no -ca:s.o a que ·rse Q,eí3ere a lrettra a do
<l,TL 6°, produzir d:efesa pral p.Qrr si ou porr advoga-do.

Art. 9. 6 Os offida,es gene·ra;e<S do E:x<elrcito ·OU :da Armada, nortuaados Ministros ·do Supremo TribunnJ Militar, pa.ssarã.o desde
log<;~ cpar.a. o ·(!U:ac1ro ll\ltyp}emrent fl;r.
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Art. 10. O oo•ns,e.Jl1o d·e guerra S é•I" á com posto d-e um audic-or ele
guarra ou C!•e marinha ·e de do•us juizes miüDai'es <1e ·paLenLe igual
ou s up erior {L elo réo e funccionará .sob a presiclencla do primeiro .
!Sendo o réo pr.a ça de pret, o conseLho será consütuído p elo aucllta:r •e ol'Hci<l!BS .suD<tiL'iH''llo.s, S·a lvo s.t:n-d.o l"flS!Püm;aVleis pe1o rnesmo
crime -officiaes e praças ·de pret, caso em que responderão todos
perante o conselho competente para julgar o offi cial de patente
sup erüm:.
Art. 11. Os juizes militares serão sortea.dos dentre os oHiciaes
pro.rnpltos e oo-ns•Lan ues ua ·es·ca.La, u·ev.(:!J:t<do S'tJr ,r;e,a,uzaJdO o .s orte·io
na Oapita.l F•edeJral ·p elo Onef.e do illsta;d·o J.Vl.aü·o r -do l!;xer oiw ou d·a
Arm ad a, ·o u um .nepT•esleluant:e s-eu, ·e no,s Estados ·pela auto.ridade
a quem oompetir a convocação elo co:nselho, s e.mpre em p·r esença do
a,udHo·r que •d•ev.e fun cci-on•a r n o pr.o<J8sso, de accôrdo -c om a indicação fei,ta p elo audito.r mais a nt igo. Nas ·üÍ.l'•CLllllscnipções onde serv~rem dous .ou .mais audioto:r.es, tod.o o s·e•rviço, i·nclusive as justificações, ·s erá •e ntre •elles d·i sti,ibui.do p•e.J.o a udi.torr mais antigo.
A11t. 12. A .escala dos mihta.nes a que se; refel'e o artigo anteced·e nte •S'e rá organiz<l!da tDimesbra1m8Jllte 1P e1o Cne ~e do Estado
Ma.ior , ins·p ecto•Pe,s pHr:mam·en be:s, comma.ndaonte od1e guarni çãJo o•u de
flctilha, co·rpos -do Ex·eróto ou od.a A·l1macla ·e da.s es0o·l as mi!ita r•e s
publicada no Dim·io Official o·u no orgft.o offidal do Estado e enviacl.a a:os a•es•p ectivos a.u clitores .
Art. 13. O official soPteado para um con selho n ~. o poderá. ser
sO'rbeaclo para outro anbe.s de findo o .traba1ho 'Cio primeh~o.
Ar,t. 14. Nã;o oS8Jllc1o possiv•el a constituição -do cons·elho, por nii.o
haver na es·cola officiaes cl e pat ente igual ou sup.erior á do inclicia,do, será este julgacio na ci:rcums·oripcão m a:is p.r.o x~ma olHlc í'ôr
possível a co'n,sütuição d·o consel1ho .
Art. 15. O conselho cl•e gu ema s-or á constiü üdo ·e convocado, haVlem:do inquerito •p·rep•arrudo.
Art. 16. Os offidaes sorteaclo,s .para o conselho, salvo caso de
força .m aio.r, nãJo podN1'Co ser t r ansfe:riclos ou nomeaclo.s :para c.o-mmi-ssões antes -de hav er•em te·r mi.n rucl.o s·eu trabalho.
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Art. 17. O ofEieia l •so•rttO·ado p<JJra .a eomposiçã.o de um oon:B lh o
e qu e faltar ás se.s sões sem causa justific:1!da será r·eprehendido e
em caso de r eincidencia soffre.r á a pena de prisão, de accôrdo com
os •r esp·ectivos r egnlarnentos disciplinar es, provendoJs e n este caso
a .s ua s ubstituição por novo sorteio .
§ 1." O sorteio p ara a substituição do official ausente será feito
p elo auditor em presença do outro juiz militar e do r éo, lavrandose uma acta qu e, por todos, será assignad.a.
·~ 2 .." Verificando-se a falta de um dos juizes milita r e-s em
duas sessões consecutivas, a inda que por ·causa justificada, proced er-sel-h a á sua .s ubstitui ção por nov o sorteio na fórma do disposto no paragrapho anterior .

Art. 18. O conselho ele guerra será con vocado na Capital F·ecler··al pelo Chef.e do .Es•ti.vclo Maior elo Ex ercito ou ela Armada e
no·s Esta;clos pelos Inspe.ctores pennanentes e commandantes ele
flotilha.
Art. 19. As sessões do con s elho ser ã o publicas, sendo per,
mittido ao indiciado -c omparecer com advogado, r einquirir e contestar as testemunhas.
Art. 20. Ao conselho de guerr-a co mp ete:
a) a formação ela cu .pa;
I!) o julgamento el o indicia;do.
Art. 21 . Na formação da culpa n ão poderão ser inqu iridas
menos de duas testemunhas n erl1 mais de cinco, a lém das r efer idas e informante.s. Havendo mais ele um indiciad o, poderão ser
ouvidas mais ·duas testem unhas sobre a responsabilida d e daqu elle
em relação ao qual não houv e:rem deposto a-s testemunhas inquiridas.
§ 1. As testemunhas milital,es que houv·erem deposto no
inquerito. bem como o incli ci-aclo, ficarão á disposição ex·clusiva
do conselho, não podendo a .autoridade militar transferil·os ou
removel-o,s ·para outro corpo ou presídio s em audi-encia do conselho .
0

2." Ao conseiho de guerra é licito ouvir t est emunhas que
não t enham d ep osto no inqu erito militar .
A rt. 22 . Ao indic ü~clo s e11á s empr e ·p ermittido apresentar até
tres t estemunhas d·e dB'Ieza; bem assim lhe será concedido o
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praz o de trcs di as após o interrogatorio para a apres entaçã.o el a
defeza es·cripta, som prejuízo da oral ou escripta que, porventura,
queira elle prod uzir p or si ou po'r seu advogado, por occasião do
julgamento.
Art. 23. Salvo o caso do força maior, a formação da culpa e
julgamento do réo dever ão terminar no prazo de 15 dias.
Art. 24 . Ao indi.ciado será sempre permittido arguir a incomp etencia ·e a sus pe-ição de qualquer juiz.
§ 1. 0 R ejeitada a oxcepção pelo conselho, poderá o indiciado
aggravar no a uto elo processo.

s

2. o Aoceita pelo conselho a incompetencia :arguida, recor~
rerá er e ex-offic io para o Supremo Tribunal, s uspend endo-s e a
formação da culp a até a decisão do recurso; julgada procedente
a suspeição .de um dos juizes militares o ·presidente do co.nselho procederá immed iatamente ao sor teio do novo juiz na fórma do art. 17, § 1"; se fôr o auditor o juiz julgado sus>peito será elle substituído de accôrdo com a escala préviamente
organizada.
Art . 25 . Terminada a formação d·a culpa, procederá o conselho no dia immediato, em rs essão secreta, a um exame prelimina r do processo, a J'im de decidir da existencia de indícios
vehernentes contra o indiciado. devendo ser submettido a jul!gamento definitivo, em sessão publica, sómente o .indiciado qu e
11ouver sido pronunciado .
Art . 26 . Da decisão elo conse' ho pronunciando o indiciado,
nenhum recurso caberá ; da que não o pron unciar haverá r ecurso ea;-ofj'icio sempre qu e o crime attribuido .ao indiciado fôr
punido co m a pena de um anno de prisão em dlantp.
Art. 27. D.a 's entença ·definitiva proferida p elo ·c onselho quando cond emn atoria, poderá s empre ser interposto o recurso de
appellação p elo r éo; quando absol utoria, será interposta a appellação ex-officio quando o crime por que responde o r éo fôr
punido com a pena ele um anno de prisão em diante, sem prO!juizo da soltura imrnediata do r éo, se houver sido absolvido por
unanim ida de de votos.
Art. 28. A .a ppellaçào deverá ser interposta pelo réo dentro
de tres dias após a intimação da sentença, podendo elle, dentro
do r eferido pr azo, requerer que sejam juntas ao processo as suas
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razões. A app el'ação eXcojji G'io constará da propria sentença proferida pelo conselho.
Art. 29. Do recurso ex-ojji cio interposto da decisão -a que se
refer e o art. 26, tomal'á conhecimento o Supremo Tribunal, ao
mesmo t empo que julgar a appellação interposta elo julgamento
definiti vo, em relação aos demais r éos.
Art. 30. No caso el e nào hav er sido interposta a appeJl.açào
por não caber na especie o recurso ex-ojj'icio ou por haver o
réo se conformado com a sentença, subirá o processo ao Supremo Tribunal Militar, a fim el e julgar este sómen.te o recurso
ex-ojji cio interposto de não pronuncia dos demais indiciados.
Art. 31. Se um só fôr o indida.do e não houver sido elle
pronunciado, tratandoose de crime punido com a pena -de um
anno de prisào em diante, serào os autos r emettidos ao Supremo
Tribuna' , no prazo ·de tr es dias a pós a decisão.
Art. 32 . Dado provimento ao referido recurso ex-ojjicio, bai"
xEtr á. o processo ao mesmo conselho de guerr-a, afim de ser julgado o r éo definitivamente.
I

Art. 33. A s essão do conf,lelho para o julgamento será realir
za da dentro de 48 horas d-e pqis de pronunciado o réo e não poderá -s er suspensa antes d.e proferida a sentença, S:oLlvo havendo
mais de um réo, caso em que poderá, após seis horas de trabalho,
ser adiado o julgamento para o dia immediato.
Art. 34. Terminada a defeza do réo , o conselho precederá
imm ecliatamente em s essão sElcreta ao seu julgamento, lavrandos e em segui-da uma acta a qual será por todos assign.ada.
Art. 35. Dentro de 48 horas após o julgamento, reunil"-se-ha
o conselho para ouvir· a leitura ela ,gentença lavrada pelo auditor,
~enclo permitüdo ao m embro elo conselho, cujo voto fôr divergente -ela deliberação ela maior ia, dar os fundamentos elo mesmo,
em seguida á sua assignatur[l..
Art. 36. Interposta a app ellação pelo réo, ou ex-oj'jicio, serão
os a utos r-emettidos ao Supremo Tribunal no prazo improrogavel de cinco dias após a publicação ela s ent ença, sob pena de responsabilidade do esorivão ou d·o juiz qu e cl er Jogar á demora.
Art. 37. O réo ausente não poderá ser julga,do, devendo, to.d-avia, feita a intimação, ser formada a ,culpa pelo conselho até
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a pronuncia, observando-se no caso de não pronuncia elo incliciad()
o disposto no art. 31 . .
Art . 38 . O presi dente nom eará defensor ao réo, sempre que
este nfw o tiv er.
DOS

AUDI 'l'ORES

Art . 38 . Os audito r es de Guerra ou de Marinh a serão n o-·
meados pelo Presiden t e da Repub!ica dentre os bachareis em di r eito que tiverem pelo menos quatro .annos cl.e exercício de advocacia ou de cargos do Ministerio Publico, de magistr atura na
União ou nos Estados.
A Tt. 40 . Os aud ito res se rão em numero d·e 18 para o Exer·cito
e de s.eis para a Mar inha; os do Exercito ser ão distribuídos pelas
clifferentes circumscripções, devendo ser designados t r·es par a a
nona, clous para a d·ecim a prim ei ra. Tlou;; para a clecima sEVg und a
e •dous para a clechna ter cei-ra ; os de 1Marinha servirfw quatro
na •Capita.l F ·ederal, um no Amazona.s e outro em Matto-Grosso. ·
As decima primeir.a, deci ma seg Lm cla e c~ecima terceira circumscripções serão divididas em duas .secções, cuja sécle s2rá designada
pelo Govern o, funccionanclo um ancHtor ele Gu erra em cada u ma
dellas.
Paragmph o uni co. Os a uditores s er:\0 vitalícios e inamovíveis dentro das n !'s pectiv.as circumscripções, s endo-lh es, tod avia,
permittida a troca de circunmcripções ou a remoção a pedido.

Art . 41. Dada uma vaga no quad ro ele auditores de Guerra
ou da 1Marinha qu e servirem na Capital Federal será ell a pre·
enchida pelo m ais antigo dos auditores que seryirem nos Estados,
s eja elle de Nfarinlla ou de Guerra, clev.endo a vaga por elle def.
xada s er preenchiclrt na fôrma do art. 39. se, no prazo de 30 dias,
para ella não re quer er remoção qualqu er dos auditores de Marinha·
ou de Guerra.
Art. 42 . Os auditores não terão graduação militar.
Ar t . <13 . Ao auditor compete-:
a) presidir ao conselho de guerra;
b) in terrogar as testemunhas e o réo;
c) r equisitar, em nome do conselho, das auto ridad es civis ou.
militares, as diligencias, peças e documentos que julgar necessarios para o andamento do processo e esclarecimento do facto ;
M. 19
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cO ·presidir os cor,pos de clelicto, exames de sanidade e clemaic;
diligen cias qu e tiv-er em de s·e r realizadas por deli!}eração elo conselho;
o) d:iri.g.ir o process o por fórma a se·rem observadas todas as
disposições legaes;

.ção;

f)

expedir manda dos de prisão, de soltura, citaçà o ou intima-

g) r equisitar o comparecimento do réo, quando p reso, e das
.testemunha;s militares;

h) nisca;lizar o cartorio e o trabalho elo escrivã o a qu em com_p etlr funcc:ionm· nos autos;
i ) rubricar todos os termos e fol-has dos autos;
j) re digir os -quesitos pa;ra as deprecatas -e diligencias, submettenclo-o s á a:pprov ação do conselho;
k)

s elho;

lavrar a s enten ça de accô rdo com a deliberação do con-

l) fazer publicar no D i anio Oftic:ial o aviso do lagar, dia e hora
para a reunião do conselho; 1
-m ) communicar ao Quartel General das R egiões d e Inspecçãc
da Armada a s entença proferida pelo conselho logo que houver
esta p ass ado 8m jul-gado e promover o seu cumprim ento;

{)U

n ) pro-cessa r as habilitações de h erdeiros elos militar es do
Exercit o e da Armada, para a percepção do montepio ou meio
s ol do -;

o) n omear o s eu escrivã o e o official d e justiç;a, os quaes ser-vi rã o no co nselho de que fizer parte o resp ect ivo .auditor;
p) susp ender até 60 dias o •e scrivão e official de justiça,
-por falta commettida, e demittil-os, quando desidiosos no cumpri-mento dos seus dev-eres, ficando salvo ao ministerio publico fe dera l o direito de .p romover o processo contra t-aes' funccionar ios,
-quando commettido crime de responsabilidade.

Art. 44. Nas suas faltas e -imp edimentos temporar:ios, os auditores se substituirão reciprocamente segundo a escala organizada. de accôrdo com a antiguid adP. ·n o .e xerci cio do cargo .
Nas circumscripções oncj.e houver um •s ó audito•r, será elle
:suhstiüüdo por um auditor inter-ino ou ad hoc nomeado pela au-
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tÇJridade competente para a convocação do conselho, devendo ta.\
n omeação d e preferencia recahir sobre um bacharel em direito.
Parrugrapllo unico. Sendo intdrament-e impossível a nomea-·.
ção de um bacharel em dir eito para o exercício de taes funcções,
poderá se·r nom eado qualquer official do Exercito ou da Armada,
devendo, porém, ter ·elle patente superior ou igual á dos demais
juizes m ilitares, quando .tiver de funccionar no conselho.
Art. 45. O auditor nomeado terá dire·ito a passagem e a uma
quantia que lhe será arbitrada pelo Governo, s egundo a circumscripção onde fõr servir, a t itulo de primeiro estabelecimento; ig'"a l
direito lhe assiste c1uanclo em serviço nas r espectivas circumscripções.
Art. 46.
No caso de guerra extm·na .p oder·á o Governo no
mear aucl.itores ·em commissão, desi1gnando-os do quadro geral de
a uditores, si assim entender, bem como crea~r uma junta de justiça que funccionará como trib unal de segunda instancia, arbitr audD-lhes os respectivos v.encimentos .

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 47.
E' mantida a menagem nos crimes cu jo maximo da
J}ena fõ r infer.ior a quatro annos.
A rt. 48. As habilitações pÚa a percepção ele meio soldo e
montepio a que têem direito os herdei r os dos mil'itares, bem como
as d epr eca~tas a que se refere a lettra Te do art. 43, serão processadas e dirigidas ao juiz seccional, si no loga1· não houver auditor.
Art. 49 . Junto a cada aucli:tor s-ervirão um escrivão e um
oíif'icial ele justiça de sua livre no meação , com as funcções que p,_es
são propr ias.
Paragr apho uni co. Tanto os processos em andamento como os
a utos findos f,icarão sob a guarda dos escrivães.
Art. 50. Ao militar nã.o será concedida a faculd ade de r er;t:erer cons elho de guerra para justificar-se de accusações que, T,J'l'.' ve ntura, lhe se jam fe itas.
Art. 51. O réo será posto ·e1n li<berdade antes mesmo de proferida a sentença definitiva pelo Supremo Tribunal .Militar, loe.o
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que o tempo de prisão attingir o maximo da :p ena estabelecida noartigo ·do codigo em que l10t1ver sido jul-gado .i ncurso •pelo consel:JOde guerra.
Art. 52. Aos ministros civ:is e aos audito·res serão garanti-la~
as mesmas vantagens conferidas á magistratura fed:eral para oseffeitos da aposentadoria, contando-se o temp.o integral dos s·?rv-i ços prestados em cargos federaes ou estacloaes _
Art . 53.
Os vencimentos dos ministros civis, aud,itores e
cl·e mais func cionarios serão o.,; constantes d a. tabella annexa.
Art. 54. O Secretario ·elo Supremo Tribunal Militar será sem-·
pre um bacharel Bm direito, resp eitados -os ·di·reitos do actu:u
funcc ionario.
DISPOSIÇÕES THA NS I'l'OH I AS

Art. 55. Os quaJtro actuaes auditores d·e marinha continuarão
com exercício na Capital LFedera.l, computando-se-lhes para todos
os effeitos .desta lei o tempo .qu e s erviram como :a uxiliares de auditores, sendo providos os cargos de auditores de marinha no Amazrmas e ·em Matto Grosso, -quanho o Governo julgar conv-eniente a o·
serviço publi.co _
Art _ 56 _ Fi-carão em disponibilidade sem pre]mzo elas vantagens que percebem os -do ns offic-iaes elo Exercito de nomeaçã-O>
mais r-ecente com assento no ,s u premo Tribunal M.ilitar, devendo
ser pr,eenchielas as vagas pelos elous auditores mais antigos do•
quadro geral dos auditores de guerra e de :marinha.
P..aragrapho uni co . Os membros do Supremo 'l'ribunal que
ficarem em disponibilidade, voltarão a occupa.r os seus cargos
á medida que se -derem v-agas entre os officiaes generaJes do Exercito -com :assento no trilbunal.
krt. 57. Fica extincto o J.ogaJr de a·uditor geral da. Marinha,
passando o actual funccionario :a exercer as funcções de auditor
da Marinha, como os demai,s, com exercício na Capita;l F -e deraL
Art. 58. O actual escrivão que ser ve perante a audito-ria da
Marinha passa.rá a exercer as suas funcções junto ao auditor maisantigo.
Art. 59 . R evogam-se as disposiçõ es ·em contrario.
Sala -elas sessões, 31 de agosto de 1911. - A.11gusto de Freitas.
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TABELLA DJD VENCIMENTOS Al\l"NUAES
GUE!\IlA E

CMgos

iYI AI\INIIA

Orclenaao

Ministros civis. . .
15:000$000
A udit-o res da 9" região e de
marinha da Capital F ·ed er a l. . .
9:100$bOO
Au ditor es da 1", 2", 8", 10" e
13" r egiões e das flotil h as
7 :200$000
Au ditores da 3", 4", 5", 6", 7",
11" e 12a regiões . .. .... . .
6 : 400$ 000
Escrivãe.s da ga região e de
marinha da Capital F e... . .. . .....
eleral.
2 : 400$000
Escrivães da la, 2a, 8" 10" e
13" regiões e elas · flotilhas
2:000$000
OJn
4u, 5", 6" 7H ,
Esc rivães ela "•
11" e 12" regiõ es .. ......
1:760$000
üffidaes el e justiça ela 9" r·eg ião e de marinha ela C a pital Fed·eral.
... .. .. . . .
üfficiaes el a la, 2a, 8", 10" e
13" regiões e das flotilhas . . . . . . . . .
··ü fficiaes da 3a, 4a, 5a, 6" 7",
11" e 12" regiões .. . . . . . .. . . . .......

.

Sala das sessões, 31 ele agosto de 1911. -

Orat'iji cação

Total

7 : 500$000

22:500$000

5:900$000

15 : 000$000

3 : 600 $000

10 :800$000

3 : 200$000

9 : 600$000

1 : 200$0 00

3:600$000

1:0 00$000

3 :000$000

880$ 000

2 :640$000

1:800$000
1: 560$0(•0
1 : 200$000
A u.q1t sto ele Freitas.

A ' Commissão ele Fi.nança.s foi present e o projecto ela maioria
Parecer da
·.-da Commissão Espec ia l nomeada Pela Mesa da Camara com o fim Commissfio de
de es tud ar as bases. para a reorganização da justiça militar, acomFinanças
panhado do vqto divergente elo Deputado Au gusto de F-reitas, pre.sidente claquell a commi.ssão, e que con'c lu e igualmente por um
_pro j ecto.

A differença que se nota entre as duas propostas Y.ersa principalmente sobre ·estes dous pontos cardeaes:
a) c-reação do ministerio publico que a maioria ela commissão·
acceitou como necessaria ao encaminhamento do processo militar;
b) dualidade elos conselhos, que a mesma maioria cons•e rvou,
.adaptando a denom inação de conselhos ele inv·estigação aos julgamentos dos pronunciados.
O -autor elo V·o to ·em separado julga desnecessaria a formação
desses dons conselhos, por entender que um unico cons elho servirá
para a formação da culpa, para formular a despronuncia ou á pronuncia e concluir, neste caso, pela condenmação do culpado.
A maioria ela oommissão baseou entr·e tanto o seu trabalho na
disposição elo art. 77 e respectivo paragrapho ela Constituição da
Republica, do qual decorrem as seguintes conclusões relativas ás
clifferentes pllases elo pl'ocesso nos d·elictos militares:
1n, necessi·dade ele uma autoTida.cle formad·ora ela cul,pa;
2•, investidura de .uma autoridade julgad-ora;
3", exigencia para que essas autoridades sejam constituídas em
conselhos ele juizes con ectivos;
4", formação do Supremo 1'I'ribunal Militar, como tribunal de
s.eguncla entr.ancia.
Quanto á instituição elo ministerio publico tambem J.. maioria
da com.missão a justifica p2la necessidade de tornar a ju:s.tiça roi,
litar •autonoma, evitando a interf.erencia que até hoje teem tido as
autoTidades adminis.t rativas nas conclusões do coruselho de investigação, para determinar a formação do conselho ele guerra, em,
bora tenha ·s idn o indiciado fortalecido com a despron uncia.
Justificando nest-e ponto o seu projecto, escreveu ponder.ada•·
mente o relator no seu brilhante parecer :
"Para evitar os graves inconvenientes que de tal systema podem resultar e 'estender á justiça militar o caracter autonomo ·da justiça com.mum, .a commissão propoz
a eliminação de qualquer interf.erencia ele oi.ltro poder .extranho na acç;ão ela justiça militar.
"D ' ora ·em diante todos os actos da justiça -cm··r e·
rão por conta dos juizes e seus ·auxiliares, creando-se para
eXcercer a acção propulsora dos processos ·e substituir as
autoridades a que se re1'ere o art. 2° elo Reg. Proc. Crim .
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Militar, os orgãos do ministerio publico com a denominação de commissarjos."
Deixando, porém, de la-do us p on tos de diverg encia entra .os
dons systemas apreHentados pela mai-oria da commissão 'e pelo voto•
em -separado, cujo exame propriamente não compete á Commissão·
de Finanças, passará esta a •estudar o ass umpto r ela.tivamente ao·
augm ento d·e despezas .
A d-espeza pr-evista com o :projedo da commissão especial será
de 592:500$ por .anno, a.ss im discriminada:
5 juizes togados do Supremo Tribunal Militar a 22: 500$ . 112:500$
8 auditores de 3• classe, send-o quatro de marinha
120:000$
a 15:000$ . ..
5 auditores d-e 2• classe, sendo clous de mar-i nha,
60:000$
a 12:000$ . .
12 auditores ele 1 n classe, sendo um ele mar inh a a. 9 : 000$ 118: 000 $'
17 commissa rios a 6: 000$ .......... . .... . . .. .......... . 102 :000$
90: 000$
25 escrivães a 3 : 600$ ..... . .. .. . . . . . .. . . ... ..... . .. . . . .

•rotal . .. . . . . .. . .. ... ... . . . . . . .

592:500$

Si descontarmos desta imp ortan cia a clespeza consumi da
actualm ente co m a justiça militar , que é de 2i?9 :50 0$, nos dous m~
nis te ri os, veremos que o projecto trará o augmento provavel de
363:000$, reparti dam ente entre os orçamentos ele Marinha e Gu erra.
A despeza Eixada p elo proj :;cto Freitas será de 497:640$. Si
acldicionass emos, -e ntreta.nto, a esta qua.nti a a impo r tancia qu e
pelo proj-ecto ela maio r ia da Commissào foi destinada á creação
do s commissarios, ou sejam .102:000$ a mais, perfaríamos assim
<'. somma de D99 :6 10$, ma.i or elo qu e a fi xada no primei ro pro jecto,.
9 que mostra que este só se t orna. mais dispendioso por manter
na sua ·engrenag-em o ministerio publi co, como indisp ensav-el ao·
f un ccionamento da justiça militar.
Esta])el.o-cidos -os dad os ,_;e-statistic:os constantes elos qua'clros:
acima, a commissào julga que a Camar a ,está hab ili tada a clelibei'ar sobre a -materia. Nào pócle, entretanto . esco nd er a r elevancia
da solução apresentada pela co111missão -especial, por ver que €ste
:Proi,ecto representa um ,systema, no qual -e stão devi dam ente res-
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guardados os elementos tradicionaes aprov·eitaveis e o respeito
p ela Constituição Federal, sem qu ebra elas condições necessarias
para que a justiça militar se torne digna deste nome, pela maior
presteza no ·enca minhamento elos processos e pela perfeita segurança elos direitos inclivicluaes.
Como funcciona actualm ente, vê-se bem que a justiça militar
não deverá con tinuar pela •escassez ele garantias que ell a offerece,
visto qu e os actos elas autor·ià a des judiciarias, revestidos elas form·aUdacles de um cons 2lho qu e d espronuncia o ind ici ado, p od 0m
.ser inutilizados com a intervenção elos agentes d-o Poder Executivo, pela facu ldade que estes tcem ele nom ear um eonselho de guerTa, quando não queiram conco rdar com a cl·espronunc.ia a que teria
-chegado o conselh o de investigação .
"Os j q izes militm,es, diss e a com missão esp ecial em seu parecer, e.s tão privados ele toda e qualq uer iniciativ-a c a justiça só
s e move quan do isso convem ao Gov·erno e seus ag;entes militar es.
Formada a culpa ·e não pronunciado o indiciado, a autoridad e qu e
convoco u o conselho de investigação tem o arb ít rio de fazel-o.,
.apezar disso, submetter a conselh o ele g u erra."
·Mas não se r á esta a uni c~ hypothes e em qu 2 ficam sacrifi cados interesses r espeitaYeis, segundo a organização actual da just iça . milita r .
N o cleco•rrer do cons el ho de inv estigação a d efesa do indiciado
não está devidamente .assegur a.da, sendo sufficiente que contra
·elle se manif.este a má vontad e ·elos juizes para que se !'econh eça
.a i.nutilid·a de elos esforços no sentido de af·astar as irre6ulariclades de que não raramente resultam annull ações de processos.
Para evitar a continuação desses vícios, que se prend em muitas v-ezes ás difficuldades na execução d e formularias, e por compl"'ehencler a necessidade de um melho r apparelhamento dos orgão.s da justiça m ilita r, a Commissão d·e Finanças é ele . parecer
que o projecto da maioria ela commissão ·especial está no caso
de m erecer a a pprovação da Oamara, por constituir um remedio
para ros mal·e s apontados, apezar elo pequeno augmento ele clespez;as que elle poderá acarr etar.
SaJ.a elas Comm issões, 10 de novembr o de 1911. - Ri bei1·o
Junqu e·i1·a, presidente. Soares elos Santo•s, relator. Sergio
l!a boia. Ca·rcloso ele A.lmeicla. Rau l F'enwncles . -- Erico Goe.lho. - Antonio Ca1·Zos. - Hom eTo Baptista. - !lloinclo Guanabara.

,ASSUMPTOS POLITICOS

Caso do Conselho Municipal do Districto Federal

Srs. Membros do Congresso Nacional:
Em mensagem de 26 de Novembro de 1909. o Presiü.ente da
Republica, meu digno antecessor, levou ao vosso conhecimento a
situação anomala em que se ·encontrou o Districto Federal em
face de uma eleição prura o Conselho Municipal que não poude produzir r es ultado pela imp ossibilidade material, qu e desde logo se
desenhou, da com;tituição legal do mesmo conselho.
Communicando o facto e a applicação do remedio provisorio
contido no art. 3" da lei de 29 de dezembro de 1902, o Presidente
da R epublica pediu-vos resolução para o anormalíssimo c.aso.
Ao assumir o Governo, em 15 de novembro de 1910, encontrei.
o m esmo estado de cousa.s creado no anuo .anterior .e, como o assumpto estivesse affecto ao vosso criterio e sabedoria, esperei que
no m ez ·8 meio que ainda tínheis ele sessões acucliss8is com a pr(}videncia qu e vos tinha sido solicita da.
Mas, ·encerrando-se os trabalhos legislativos em 31 de dez·embro sem a esperada solução, e não devendo absolutamente continuar uma anormalidade de evid ente inconveniencia para os inter.esses do Districto, qu e se v.ia, por tão longo tempo, privado da
collaboração ele seu Poder LegislaHvo, orgão unico de intervenção
do povo na direcção dos seus n egocias, res olvi, ·e m .obedi encia ao
proprio espírito ela lei de 1902, designar novo dia para se realizarem as eleições elo Coll'selho Mun'icipal do Districto ·8, para isso,
expedi o decr eto n. 5.800, de 4 de janeiro ultimo.
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Contra o acto elo Poder Executivo revoltaram-se cidadãos qu e
se pret end em ·i nv es tidos elo mand ato de intend entes municipaes,
solicitando ao Supremo Tribunal F ederal ordem de hab eu•s-corpus
pr·eventivo em seu favor, para que "decretada para todos os effeitos
a nullidacle elo cle•cr erto ele 4 ele janeiro se ass egurasse aos impetran tes o exercicio elos direitos decorr-entes de sua qualidade de
intendent es municipa;es até ao fim do s eu mandato (15 ele novembro de 1912), assegurando-se-lhes a po.sse elo eclifido elo Conselho Municipal, cessado qualquer embaraço de coacção ou constrangimento opposto por qualqu er autoriclacl·e m uni cipal ou federal,
decr etada a ii! egaliclacl e ela dictaclu ra do Prefeito, e se off icia sse· aos
.supplentes elo Dr. juiz federal e aos pr·etores, afim de que não proceda·m á convocação elo eleitoraclo, n em apurem as eleições mandadas fazer por esse illegal decreto".
. ,·

!

Contra toda a expectativa, porqu e, a lém el e não ser a dmissivel
na especie o recurso el e hab eascc:oTpus, o acto elo Pod·er Executivo
estava d.e modo claro fundad o em J.ei. e não era sinão consequencia
do pensamen to elo Poder Legislativo, manifestado por um voto do
Senado Federal e outro do proprio Congresso Naciona'l, que indirectamen te havia res olvido essE! caso de natur eza essencialmente
po!.i tica, o 'Supr em o Tribuna l F13cleral, po•r serte vo tos, concedeu a
ordem impetrada.
Recebendo a commml'icação, que m e f ez o presidente do Supremo Tribunal F ederal, da concessão elo habeas·-cor·pus, pela qual
se annullavam actos administratiyos e políticos do Poder 'Executiv o, pratica;clos no pleno ·e xercid o das suas attribuições, en te:1di, sem
o min imo intuito de desprest·igio áquelle Egregio Tribunal, sujeitar
ü decreto. juclicario, antes d e cumpril-o, a. um con sciencioso exame,
a.fim el e não contribuir, com um4 ob ecliencia cega aos actos do -Judiciario, para a d eturpação do Tegimen e subv·ersão da. ordem const it ucional a que todos os poderes, orgão.s da soberania <nacional,
estão igualmente obrigados. Assim procedendo, n ão pretendi qu e. brar a harmon ia ·q ue d·evo maqter ·c om os ou tr os poder e1s. m as
observar o meu dever coll'stitu cional porque, como muito bem escr eveu o emin ente Sr. VisconcJ.e de Ouro Preto, " curnpr·ir, executar·
uma. cle 1 iberação de o utrem, sem apr eciai-a ·em sua l egitimi~e ·e
a lcance, é fu ncção secundwria, passiva, s ubo rdinada, incompa ti.vel
com a autonomia e missão de quem é orgão da soberania nadona! . "
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E a Constituição Federal, no art. 15, d·eclara "são or'gãos da
soberania nacional os Poderes Legislativo, Executiv o e Jucliciario,
harmonicos e independentes entre si"; ora, essa harmonia e essa
i ndependencia seriam lettra morta, absolu tamente não existiriam,
si, ao Poder Executivo, não foss e licito 'a preciar, em sua legitilmidad e e al cance, deci·s ões de um dos outros .p oderes a que deve
dar cumprimento. porque, então o un.i co poder ·ne.ste paiz superioT
á Constituiçã o, ás leis e até á r espo nsabilidade d eante elo povo
seria o Poder .Judiciari o, que, vitalíci o como é. s e constítuiria na
negação elo r·egimen, que, justamente, se caracteriza, em sua essencia e fund amento, pela temporariedad e elas funcções e r·espons abiJi.d.a cles elos agentes .
Apreciando, pois, no ·exercício el e um dever constitucional, a
'' legitimida de c a lcance " do decreto judici<lll'io, emanado do Supremo Tribu nal l<''ecleral, en t endi qu e o mesmo .exorbitava elas att r ibui ções que a Constituição e as leis assignalam áquelle poder .e
constituía, com patente invasão ás attrib ui ções elos outros poderes
sob eranos da Naçil.o, uma deturp ação elo r egimen, ·de consequencias incalculaveis e funestas ; por isso, resolvi não da~· cumprimento á ordem indiciaria e levar o facto ao conhecimento do
Congresso NaCional, autoridade competente para ·decretar .a m inha
r esp onsabilidade pelos actos que, no exercido elo mandato que o
povo brasil ei ro me confiou, em praticar com infracção da. Constituição e d as leis.
Em rap iclas considerações, espero d·emonstrar a illega:Iidacl e e
o a r bítrio do decreto :iucli eiario, clahi resulüm.clo o dever em que
fiquei ele lh e negar execu ção .
E' manifesto, deante da legislação vigent e, qu e o Conselho Municipal, ao qual o Supremo 'fribunal Federal a cudiu agora com
uma ordem d e IIJab eas-corpus, não :s e constituiu J.egalmente, nem
se podia consHtuir, deante ele um fact o material ele transponibilida de impossível. - Assi m é qu e, realizada a .el eição ele 31 'de
outubro de 1909 •e apurada p ela .Junta elos Preto r es, a ppareceram
d uas séries de diplomados ele 'oito cada u ma que, em mesas distinctas, começar am o .serviço ele reconhecimento de poderes. Desde
logo se desenho u a manifesta impossibilidad e d e ·chegan-se a um
resultado pratico, porque .nenhum do s ·grupos de Intend.entes pod eria, por meio regular e legal, constituir-se em Conselho Muni-
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cipal, porquanto nenhum jámais a lcançaria os dons terços indispensaveis para a installação daquella ,assembléa.
Diante ·do facto, que impJi.cava manifesto motivo de tor·ça
Executivo,
usando da provid·encia :·i nstituída pelo art. 3° do decreto de 29 de
d szembro de 1902, entr·egou o D.istr icto Federal ao Prefeito para
que o administrasse e governasse, de accôrdo com as leis em
vigor.
maior para a não composição do Conselho, o Poder

Co ntra esse acto do Poder Executivo requ ereram a mbos os
grupos de Intendentes habeas-cor1ms ao Supremo Tribunal :F'ederal,
que, apezar de em dous accórdãos successivos julgar constitucional,
legal e integralmente valido o derceto de 26 de novembro de 1909,
a cabou por conceder a ordem para que os impetrantes penetrassem
n o edificio do Conselho e continuassem nos trabalhos de recon hecimento de poderes.
Um dos grupos de oito diplomados, qu e, aliás, chegou irregularmente a reconhecer 13 de seus Intendentes, deante da situação
de auaréhia e ela imp ossibilidade m ateria l de constituição legal do
Conselho, resolveu renunciar Of direitos d ecorrentes dos seus diplomas, o que fez ·em mãos qo Prefeito Serzedello Corrêa. conforme este declarou, nos consi d(lra.ndos ao decreto n . 757, de 31 d e
dez embro de 1909, pelas palavr.a s seguintes :
"Consid·erando que o Conselho Municipal eleito em 31 de outubro ultimo nrio se poderá, mais compôr legalmente. A composição
legal do Conselho fa:?i-se pelo reconhecimento de dous terços dos
e-andiclatos d iplomaáos, como já ficou d.emonstrado . Ora, no mo ..
mento actual, não é mais possiv·el reunir este numero, uma vez
que oito dos 16 candidato s diplomados, conforme consta. elo ao ..
cumento em meu z;ocleT, dataclo de 15 do co rrente, não concorr.e m
a qualquer trabalho do Conselho . "
Ficou, pois, sómente em campo. o segundo ·grupo de diplomados que, estorcendo-se n as mesmas in venci v•eis difficul.da.des
legaes para constitu ir o Conselho, r esolveu passar por cima das
leis e elo Regimento Interno e reconhecer .em sessões preparatorias,
contra disposição expressa, tres candidatos não diplomados, rasgando os diplomas ele tres do outro grupo , afim de assim poder
alcançar os dous terços indispensaveis para a posse dos Intendentes
e installação solemne do Conselho .

305
Para isto foi preci•s o infringir a dis.posição da•ra, e inso·p]Jismavel do art. 5°, § 1°, do Regimento interno, que pre·ce1túa: Quando
a maioria da commissão op.i·n ar pela annullação ou não conhecer
da validade de qualquer diploma, será o parecer nesta parte adiado
para ser discutido e votado depo·is de 1·econhecido s todos os demais
intendentes". Ora, isto não foi ·f eit o, segundo se l ê na acta da 17•
sessão ·v-rep·rurato,ria d·e 23 d·e dezembro d.e 1909; pois que, •r econheoi.dos os d•Lplomado·s do 1o d·i stricto, fo1·am ~·eco•nhecidos, no 2° dJstricto, por antecipaçrio da 6" sobre a, 5" conclusão do parecer: p.rimei'ro os não diplomadns Octacilio CaJmará, Atali'ba d'e Lara e Lniz
Ramos e, só depois, inf,ringindo a dlis.pms·ição •exp.r essa, do Regimeruto, .os di·plomados Enéias Sá Freire, Clari-mund.o de M•ello, Hon ·ori-o Pimentel, Campos S'obri•nho e Fonseca Telles.
Sem esta innegavel infracção do Regimento, jámais os actuaes
pretendidos intendentes se poderiam constituir em conselho, po-rquan,to, have,ndo o-s outros oito candidMos renun ciado aos seus diplomas, não havia hypothese de que aleançruss'e os dous terços n eoessarios pa,ra que :t:Jiv·e ssem Jogar a p-osse dos intend·entes ·r ·eco•nhecido:s e a consequenJte solemne installação do Conselho, para sóme:nte então pocle·r em annullar os di·plmnas dos que entendiam
ine1egiv.eis.
Um conrJelho, pois, que se constituiu sem ter os dous terços
dos seus membros, isto é, 11 intendentes, regularmente reconhecidos, não tem existencia legal, não é ·c onselho, como o proprio Supremo . ';I'ri-bunaJ Fed eral, q.ue illgo.ra cm1ced•eu habeas-C01"P1<S a um
dos grupos de J)retend·e ntes, d·ecid.iu 1e d·edarou em relação ao out ro
agrupaJmento que, tambe>m, por pro-cessos id·ent'icos e infringentes
da lei, chegou a se constituir em conselho. E' assim que o SupTemo
'r.ribunal Fed.eral, negando habeas-osrpus ao grupo presidido pelo
Sr. 'fhomaz Delfi.no, já constituíd o em conselho, fundamentou o
seu aoco.rdão, r-edigido pelo .Sr. ministro Ca•nu.to 1Saraiva, P1'edsamente no facrt;o cJ.e terem sido computad·os nos dous terçqs tres i·nt•endentes reconll•eódos illegalmente, o que, aliás, se 1 1eproduziu na
foó:mação do Coonselho n. 2, ago'l'a favo•r ecido com o habeas-cot"P1iS.
O accórdão de €•U.tão repro-duzind.o o p•ed.i do 'fhomaz D elfin.o
escr·ev·eu: "O imp.etrant~ diz•e:nd-o que o Conselho i'il'mTic.ipa,l, .g uard:aid.as todrus as pr.e scripções legaes, no seu Regimeruto Interno,
haviv. reconhecido os poderes d•e se.us m embr,os, pl'oclama.ndo i.ntéÚ·d·entes o·s ·u cidadãos mencionados na pe•t,ição, os qU'a,e s fo·r am
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devidamente empossados, achav•a-se constoituido .e le.galmenbe ha:biJ•iJtado pa;ra exeroer a;s suas fwncçães e a,té as ex·erc•em, .quan.do.. fôra
coagido a i·nterr.omper esse exercid o por abuso do pod·er do Presidente da RepubJi.ca qu e, vi·oland.o a •exp.ressa .d.icSpo•s ição ·do ·a,nt. 12
do deor·eto n. 5 .160, •de 8 de março. de 1904, que d•á ao Go•n~Selho.
lVI·uniciopal, ca.mo um cios -a ttributos de .sua ruutono·mia, a compert:•encia para "verif.icar os ·poderes de .s eus membros e pa:ra organizar·
o Regimento de suas s essões", baixou o ilJ.egal decreto-declarando.
inex·i.stente o Cons·elho Municipal, .amea.çwndo ·i.mrpediT os rpaci•entes
de livre ingresso no edificio do Conselho, onde teem elles dir-eito
ao exerci cio do .mandato legisla.bi vo municip al na fôrma da Co.n•stituição e leis ordinarias; p elo qu e, lJu.nd.aodo no ·a,l"t'i go 72, § 22, da
nossa Co nstituiçã o, imp·etrav.a uma O•l'dem ele hab cas-co1·pus, pa.~·a
cessa.r se•me1ha.n te a buso e v iolenda." Vê-s·e que :figura. n-esbe pe-dido um conselho, organizado e em funcções; e o .Supr·e mo Tribunal F·e•d·eral, que agora, na presente Ol'd'e'Ul de ha.bea.s-coTpus, julga
que "nem o Poder Legi·s lativo, nem o P resid ente da Republica,
nem o Poder Judicia,ri·o, teem cc;mp-etencia pa·ra a v·erifi.oaçào d•e
pode-res das Ca.mara,s Munioipaes da Un.iã·o ou do Disbr.icto F·edera.l,
pois, si tal competencia fosse 1reconhecida, extincta fi>eal·ia a autono.mia municipal, garamtida pela CotnsUt uição ", d eoi•dia, 'então,
quando se tra:tava do out ro ps·euclo,conse.J.ho, .que "não se pôde
negar ao Poder Judiciario competencia -para r econhecer da ' regul·a :ridade da formação elo Cons:elho, dEsde que, chwma:do •p.a,ra julgar
a questão, é Esse -o pont·o e-sse.ncia.l e <unico de diverg'elnc<ia, affi.r-·
m ando o d e-c reto dO Poder Executivo - qu e a1ão ·exisbe Cons,elho,
porque não se organizou na fôrma do direito, e aponta as i-n fracções legaes na sua formação; e a,o contrario o impetrante- que o
Consel~o está r egularmente organizado e em funcçõe:s. "
Da ap·proximação do accôrdão de 2·5 d•e janeiro ult<i-mo -ao a:ccórdão de 8 ·d·e d·ezembro d·e 1909, .re-latado peJo 8-r. tCanuto Samaiva;
voto ve.ncedo·r em ambos, vê-1se .que o Sup remo T·ribuna1 F·ed·era,l,
ao passo que naquelle accôrdão, quand·o se trata d.e um. dos Conse•
lhos, se ju]ga incompetente para entrar na V·eri•ficação de poderes)
pois que ",s i tal comp.ete.nda fosse r•e-conheci da, ·e x•t inota ficaTia a
autonomia municipal", no aocórdão de 8 .cJ.e d·ezembro de 1909,
quando o ca.so ·s e refel)e .ao ocutro pir·etem·di.cJo Co,IJJsellh.o, oon:sid:e:ra
i-ntedra a >S'\ la comp:etenci.a e ·e~t<ra na 3JúMy.se da ·conSJtLbuiçã,o do·
me•s1rno, ws-s-ev·era.n•d-o· •que "fo·ra.m violados teXJto-s •exp.J)esso·s ·da , lei.
e do Regimento Int-erruo do pro·pr'io Co!Il·s elho, em pontos S'Ubsta,n-.

30.7
cia.es para o.rg•a nização de.ssa -cowpo.raçfLo ". E, o que ·é 11lai.s nortavel,
ao passo que no <IJCCÓl'dão d·e dez,embro o Supremo Tl'ibL~nal FeLleral, achwndo que " tr-e.s intendentes r e·co,nhe•cid•o s iHegalmente
não p:odem ser comp.utadas pa:r1a a formação el os dou;:; {ç,rço.s indispensav ei's para .a; Ln stallação ·do funecionmnE•IJ:to ardirnai'iü" e que,
"d:eixando d>e euunp·rk dcisposição lega.l üi.o dar'a e e:x.p·r•ess.a ( § 2'•
do art. 5° do Re~i·me[~~o lnte.r,no) , .reconh ece:nd:o tres dda:dãos não
dip.lomados, r eco.nJhe cimento mrunife,sta;mE•nt·e nu.Jlo, não tinha o
Co·ns•elho lliUJmero .l•ega:l 'irld isp•onsavel p ::::ra insta:llar-se ·e funccionrur, que é d:ous terços llo me·s mo Conselho, rtsto é, o,nze i·n:tend€ntes
r.ecmlnecido.s"; e atnda que "esse é :o :mottivo fu.nclamernl!al do d·ecr,et:o n . 7. 689 ·de 26 ele novembro e motivo ele proee·d.ernroia !.e.gal
inquestiO>navel"; agor•a, ao toma,r ·CO·nheocimento .d.a pedido de habeas-co·r pus do 01ttro Conselho, acha illegal ·O dec.r.eto d e 4 ·de janeiro, que não é sinf"o -consequencia do .anterior, de 26 de novembr.a, .e basea,clo 1gua,l:m.ente ",em mo,bivo d.e p·ro·e edencia l eg.al in•qli'EJStio nave! ", po!is que o ac.tua.! Cons•eJl!o hnp•ebramte ":re•co·n he·c·en!Clo
t!'es ci'claclã.os não di:p Jom·ados, r eecmhedmento <maruifestam.ent•e
nullo (·p or seT com infra;oçãJo d.a exp ..'essa cHsp·o-sic;ão do § 1" do
m esmo a,rrt. 5° do Reog·ime<Ilrto Inrterno) não rtinha o 'llumewo l•egal
i·nd!is.p,ensav:el para i•ns·tP.lhl,r-s.e e funocionwr, que é d'ous rterços d.a
m•esmo Oonsell!o, ris bo é, c·;me inbe11dentes r.eco•nheddos".
No primeiro pedido de hab eas- corpus, impetrado pelo Go.nsell1o
presidido pel o Sr. Thomaz Delfino, o Supremo 'fribunal para negaio, d eixando ·em pleno vigor o d·ecreto executivo ·de 26 de novembro,
preliminarmente jul.gado constitucional, teve n ecessidade de ·e lltrar
no processo de verificaç[to de pod er.es, a,chando que tres ci•dadãos
não diplomados, r eco·n hecido:s com infr.acção •ela lei, não podiam ser
computados para a formação elos dous terços indispensaveis á installação e funccionamento do Conselho; agora, parra conceder o
habeas -corp~ts solicHado pelo Conselho presi-clido p elo Sr. Corrêa de
Mello, precisou julgar-s e incompetente "a V•erificação de poderes das
Camaras l\'Iunicipaes da Un iãQ ou elo Districto Federa:!, e isto porque, si igual verificação fosse feita, resultaria paJtente a iJl.egalidade
do Conselho, que S·e consütuiu com a infracção inquestionavel do
§ 1 o do art. 5" do -Regimento Interno, pelo computo , nos 11 intendent es de tres não diploma dos, nullamente reconhecidos, o que
apurad·o forçaria o 'l'ribun l l a julgar "motivo de proced·encia l egal
inquestionavel" o fundamento do decreto 5.800, de 4 de janeiro,
como julgou procedente o mesmo fundam ento invocado .no anterio-r
.M.- 20
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decreto de 26 de n-ovembro. Mas o Supremo Tribunal Federal tem
competencia, como d ecidiu no accórdão de 8 ele dezembro de 1909,
para conhecer da "regularidade da formação do Conselho, desde
que, chamado para julgar a questão, é esse o ponto substancial e
unico de diverg-encia", e em tal caso devia agora, como antes, entrar no estudo do processo de reconhecimento e apurar a qualidade que os imp etrantes se arrogam e só ·e ntão conceder-lhes ou
negar-lhes a or·dem solicitada ; ou o Supremo Tribunal Fede·ral
não tem comp et encia para conhecer da boa ou má formação do
GonsE)J.ho, ·e em tal caso podendo absolutamente estabelecer a
qualidade em que os impetrantes se apr esentaram, condição indispensavel para serem attendidos em juizo, não podia, ·ipso facto, ·conceder uma ordem de habeas-corpus, para .que "p-ossam
entrar .no ·edifici·o do Conselho Municipal e exercer funcções de
intend entes wté a expiração do prazo do mandato, prohibindo qualquer ·constrangimento que possa r esultar do -decreto do Püder Executivo Federal " a individues que o proprio tribunal não poudc
e não pócle verifi-c ar, e, porta nto, ass everar em consciencia, que
possu am a qualidade de intendentes, em cujo caracter se aprese11tam.
Mas, si ill!compet e.nte é o Podh Jucliciario, como reconhece o accórdão do Supremo Tribunal Fed·eral , .p ara entra r em exame da legal
composição do Cons·elho, não o é o Presidente da R epuol·i ca, a quem,
em fac e da di·s posição do art. 3° da lei de 29 de dez embro d e 1902,
incumbe, como disse um dos votos vencidos do Egregio Tribunal,
"proclamar o evento que corporifica a to-rça maiM, por se tratar de
um ·c aso de ordem política". E a esse caso d·e ordem politica, que
.diz respeito a um município que não ·está igualado aos outros da
l:<"'ed-eração, mas que se acha subordinado á acção dire-cta do governo
da Uniã:o, foi que o Presidente da Republica, cleante do motivo ele
to1·ça 1na·io-r que imped'ia a cou1posição do Conselho, applicou a solução i,n-clicacla na lei de 1909. Negar, como pretende o accórdão, que
fosse o oaso de. jo?"Ça maio-r, é qu er er recusar a evidencia dos factos ·e
ir de encontro á propria doutr.i na do tribunal qu e, no accórdão de
lo de dezembro de 1909, considerou ".que na ausencia d·e uma definição legal de to1·çc~ maio-r os ·c aracteres do caso tortuHo e da fDTÇa
maior são apreciados sobera;namente pe'los juizes"; e, sendo o juiz
nest e c2;so, como já o tribunal reconheceu no accórdão de 9 de dezembro, .o Presidente da Republiea, a ene competia "·ap:r eciar sobe';,
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rauamente os caractcTes de fOTÇct rnaio·r e appliCJar ao caso o di sposi-tivo legal. Desde que oito diplomados, ou mesmo sete, renunciaram
aos seus diplomas, impossivel em, materialm ente impossivel, que -os
oito ou nove r estantes pudess·em :Jáma is, sem violaçã.o da lei expr essa, como foi f eito, alcança r os clous U~ r ços ou 11 intendentes, indispens·aveis para se installar o Conse'J.ho; e, portanto, estando o Gove-rno em face ele uma circumstancia ele torça metior irresistivel,
creacla pelo acto ela I'entmcia, devia necessariamente applicar a disposição contida no art. 3° do decreto de 29 ele dezembro d·e 1902,
disposiçã.o que não é tão inutil co_mo parece ao venerando accórdão.
pois qu e, antes da lei ele 1902, a soluçã.o para o caso era, não a da
entrega do governo do municipio ao prefe~to, mas a da convocação
do Co,nselho anterior até que fosse eleito o novo Conselho, que se
nã.o pudera 'C onstituir.
F·oi o qu·e o meu digno antecessor rez, expedj.ndo o -decreto de
26 de nov·embro de 1909, decreto que o pro.prio tSupremo T.r.ibunal
Federal, em clous accórclãos de dezembro de 1909, juvgou lega l,
constitucional e ~ntegralmente váli.d o, reconhecendo, portanto, que
ao Presidente da ·R !epublica cabta a ·competencia de r·e solver esse
caso poli.tico.
A amparar o acto elo Executivo, veiu o Poder Legislativo qu e,
por um voto expresso elo 18enado F ederal e outro do pmprio Congresso Na;cional, ·co·nstd.e rou o Distrkto Fedentl privado do s·eu
Conselho, pois qu e esse ajuntamento que, depoi's d·e soffrer mais do
um anno as cons equ encias ·do el·e creto de 26 de nov·e mbr.o de 1909, se
apTesentou ag.ora perante o Suprerilo T.ri·b una:l F ederal, pedindo, :não
sómente a nullidade do decr·e to de 4 ele janeiro, consequencia 1ogica
do outro, mas a nulHelwde de ambo's, não é, n em jámais foi um Con·
selho, por ter sido :orga;nizaclo de motdo arbitraria e a narchico, com
manifesta infracção elas leis do Distrtcto.
E o Poder Executivo, expedindo os decretos de 26 de Novem·
bro ele 1909 e 4 ele Janeiro deste anuo, que visavam :p ôr cobro á situação de anormalidade e anarchia que, por motivo de toTÇa maior.
reinava neste districto, praticou actos essencialmente politicos que,
não ferindo dir.eitos indivicluaes "cond·ições da pessoa ou ela propriedade" não podiam estar sujeitos á acção investigativfL do Poder
.Judir.iario. "Não se estende o Poder Judiciario, diz Cox·e (h!.diCiai.
Power), aos pleitos suscitados pela applicação do texto constltu-
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cional e -das leis dos Estados Unidos, nos qu aes os

cliH~itos

em pr ;-

ngo forem meramente politicos".

Que direitos foram feridos ou estiw•r:.cm em pe? ·iqo pelos decntos do Executivo'! Sómente, sem duvid·t, clirroitos políticos e aenhum cl'ireito individual, ao qual o Pocl·Gr Judidario pud esse soceorrer com o remeclio, não do hab eas · co1·p·us, mas elo art. 13 ds.
lei 11. 221, de 1894 .
E' mater.ia corrent e e tranquilla, como doutrina o -Sr. AmaTO
Cavalcanti, citando insigne constitucionalista, que "sobre quesWe'S
po~iti ca s os tribunaes não teem autor•i dade, devendo -e lles acceitar
a'? decisões dos departamentos politicos do Governo como conclusivas ".
P recisando a competencia do Poder Judiciario, o juiz Nelson
cl.isse: ":E&ta Côrtc não póde valer ás •p artes, sinão qua ndo só l'itiguem sobr-e direitos concernentes ás pessoas ou ao setl patrimonio
e taes direitos houverem sido violados"; e o con.stitucional ista
'l'haye escreveu: "Os tribunaes jud:ici arios só po llem inteTpôr-se,
estando em qu estào dir eitos qu e envolvam o individuo ou a p.roprieclade" . Ora, no caso pres·ente, nã.o está em jogo dir eito algum
que envolva ou diga respeito 1 á individualidade ou ú propriedade
dos imp-etrantes do hab ects·cMpus, e •s i, na aus encia d·e stes d-i r eitos, os tribunaes sào incompetentes para uma acção investigativa
mesmo po-r meio de <processo especial consagrar] o na lei de 1894,
mais accentua:da se torna •essa .falta de compet.encia no decid-ir
so'bre dir eitos puramente politicos, invalidando actos dos Poderes
Legislativo e Executiv-o, por meio do recu rso de ha?JeCi,S-cMpn-7 ,
l'ecurso ·e xtrao·rdinar.io e summari.ssimo, que só póde ter lo-gar nos
termos :p recisos da Constitutção.
:Para mostrar a evidenciq. que a ord-e m de haiN'Xts·cortJtts não
podia ser, absolutamente, concedida aos impetr antes, que não soff.ri.am nem e&tavam ameaçados de prisão, de ex ilio, -ele encarc3ramento ou detenção illegal, bastaria citar -o accor dão n. 2 . 970, dr)
proprio 'E gregio :Supr emo Tribunal Fed·eral, relata,do, como o actual,
pelo Sr . ministro tPe dro Lessa, n:o qual declara e precisamente se
define a funcçã.o do instituto do hab eas- uoTpus. Nesse accordão,
datado de 17 de Dezembro qe 1910, anterior 'POuco mais de u~m
mez ao que favorece os pretendidos intendentes, diz o colendo Supremo ·Tri·bunal "que o in&tittfto do habeas-co<rznts tem por funcçào
garantir a liberdade p'hysica, ou o direito de ir •e vi1", obstando a
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qu e seja algucm encarcerado, ex ilado ou detido, a n ão ser por sentença de juiz comp etente, P'l'Of.erida ele accôrdo com as 'f orm alidades legaes" .
Este p ensamento já o illustr.e ministro Telator do s dous accordãos havia tornado perfeitamen te claro no voto v·encido qu e
deu ao accordão ele 8 de Dez embro de 1909, qu ando escreveu: "Entr etanto, n egu ei a o-rdem ele lwb eas-conJus, •P orque o fim que se
t entou conseguir, impetrando-a, não .foi gctr antir a lib erclack· indivi d~v:t l sú?nrmte, mas r-e solver ou constitui r um a questão de in ve~.
t idura em funcções el e ord em legislativa. Ensinam os publicistas
in glezes e ame ricanos, que n esta materia são ?n(testri ele calor ch e
anno, qu e o hab eas-·cor pus· t eve por funcção garantir unicamente a
lib erda de in div idual. Cooley, depois de assi•gnalar q ue o hab eas
coTp~ts é uma das principaes sobrecargas da liberdade pessoal,
reproduz a noção de liberdad e individ ual de Blackstone: - "pe?·sonal liber ty consists in the powe1· ot l oconwtion, of changinu
sit·uation, 01 · moving one's person to wha,tsoeve-r place one' s own
in clination may cli?·ect, wit hou·t imprisomnent or r estrait, unless
by cl~t e cau se oj law".

E, continúa o Sr . ministro Pedro Lessa, "ainda qu-e se adapte o conceito -ela liberdade individual elos qu e mais dil atam ·ess e
direito, como, por exem plo, o que no-s ministra A. Brunialti no
2" vo lum e de sua obra " Il. Di ri tto Cons.tituzionale e la Política '',
pag. 642, nunca será permittido a:llfirmar qu e o hab eas-corp·no seja
m eio r egula·r de garantir a liber-dade individual, r esolvendo simultaneamente outras qu es tõ es, envolvidas .propositalmente na decisuu do hctóca&-cOTpus, que foi o que s e pretend eu n estes autos" .
As palavras do illustr e min:istro podiam, sem a mudança rl c
uma virgul<1, ser ap plicadas ao caso presente, porque outra cousa
n ão qu izeram os imp etr a ntes do que, sob pretex to de "garantir o
liberdade individual, resolver simultaneamente outras questões e;1volviclas p.ropositalm.entc na decisão do hctbeas· corp~ts , como sejam
a clecretaç.'ic "para t odos os effeitos ela· nu!Hdade elo decr eto el e 4
ele J a n eir o", ass e-g urando -se-lh es, não a libarclade individu a l, qu <:!
não estava em perigo, mas "o exercício de dir ei tos decorr ent es da
Qualidade de intendentes municipaes até o fim do seu mandato"
e "a posse- ( ha beas-cO?·pus asseguran do poss e!) elo ediiicio do Con ·
s elho Municipal" e, "decretacl:1 a ilJ.egalida de da dictaclura do prefeito ", que se "officiasse aos suppl entes elo n. juiz fe d-eral e ·a os
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pretores, afün el e qu·e não procedam á convocação do eleitorado,
n em apurem eleições mandadas fazer poT esse i] legal decr,eto" .
•Eis quanto, sob o falso pretexto de constrangimento á liberdade individual e contrariando a jurispruclencia expressa do Supre.mo Tribunal I<"ederal, í'oi concedido, p or termos equivalentes,
aos }Jret·e ndidos r eprese ntantes elo clistrkto . Podia o Egr.e gio Supr·emo Tribuna l Federal conceder habeas-c:oTpus, com menos.p·rezo
das attribuições dos outros poderes, em termos .taes, sem infringir
ele frente o dispositivo expresso na Constituição? Claro que não.
A Constituiçã-o diz que "dar-se-ha o habca.s-conn<s sempre que o
individuo soffrer ou s e achar em immin ente perigo de soffrer vio'
lencia ou coa:cção por illegalida cle ou abuso ele p oder"; e, applicando·se a lição elo Sr. Amaro Cavalc3!nti, que no seu "Regimen
F'ederativo" ensina que. "as .p:ctlavras da Cons-tituição devem ser
tomadas no seu sentido natural e commum ", não s-e pó de chegar
a interpretaçà o cliJ!ferente daq u ella QLle, com tanta propriedade.
estabeleceu o Sr . mi·nistro Pedro Le.ssa no accór·dão e no voto vencido, interpretação que r·e salta com cla reza inexcedív-el, não só
elas proprias ·p alavras de Blaekstone por elle citado, como dos conc-eitos tirados do Digesto Anuericano, ele que s'e se·rviu para fundamentar o presente accórclão.
·De facto: nào se pó de co.mprehencler que a Constitui ção, dando
ao individuo o recu-rso extraorclinario do hc~b eas- c orp·us, quizess·'
garantir-lhe outra causa qu e não a liberdade physica -ou como b em
disse o ·Sr. Pedro Lessa "o qireito de ir e vir", li-bertando-o de encarceramento, exilio 'OU detenção illegal. E que este é o ver dadeiro e unico sentido elo texto constitucional, demonstra-o a jurls]Jrucl encia sempre unHorrne çlos nossos tribunaes, a liçã o de todos
os m est res de direi-to constiti.Icional americano ·e até a nossa propria l egislação, por.qu-e para o caso em que se não trata de constrang-imento p,hysico elo .individuo, mas de outros direitos inh>erentes ·á sua pessoa ou ao seu patrimonio, a lei dá o r emedio da acção
s'nmmaria ·e specia.l institui da no art . 13 do d ecreto n. 221, cl8
1894. Nem das palavras elo 1D!ge.sto kmericano, com qu-e se se pntencleu justifica::· o p·r esen t') h(~boas-corpu,s. pôde s er tirado sentido
opposto ao que commummt' n1.e se tem claclo á qtl ePe recurso; po.is
o,· conceitos : '"rbe constitutional guaranti es of p erson.al liberty arP
a schield for the prot.ection of all classes, at all ti.mes, under all
· drcumstauoe.s,·', uão I'JUennn' evidentemente diwr sinão · qu e um · ín·
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(li viduo de qu alqum· classe, em qu a lquer cccasião e sob qua lquer
circumstancia, desde qu e s o<ffra em sua li be r dad e indivJ.d u al, liberdade physica. te m direito ao recurso de hab eaS"corp us·, .sen do
que a !ibcr·dacle .p essoal no conceito d·e Blackstone, a uto r i da de invocada p elo :Sr . Pedro Lessa, "consiste no poder de loco mo ção, ele
mudar de situação ou de transportar-se para qualquer logar qu e
se dese j·e, sem impedimento, s·em prisão, a menos qu e a lei n ão o
tenha devidamente ordenado" .
A providencia elo habects-co1"1JUS 11fco póde ir alúm desta garantia indivi dual qu e, com tanta propri·edade, B lackstone car acteri z8,
e r1uem o diz, ·c em uma ·extr:vord.inaria clar eza, é a inda uma vez
o proprio E.gregio .Su·p remo Tribunal Feder al, qu and o, em éonsiderando ao accórdão n. 936, el e 27 de J aneiro d e 1 8•97, n egand o
lwv r:cw-c orrus ao Centro Monarch ista de S . Paulo, escreveu: ".em
~nmma, que , mantendo o recurso extraordinario e su mmarissirn o
elo habeas-co rp ·tts, tal qual já existia no Codigo de Processo Criminal, arts. 340 e 353 e na !:li n . 2 . 033, ele 20 de Setembr o de 1('871 .
art. 18 § 1", sob a. sancção do a·r t. 207, ns. 1l a 13 elo ·Codigo P~enal,
isto é, como um instntrnento tão sómonte Cl estinaclo a p1·otege·r a
l·ib cHútctc corpo1·ea elo cicla-dcio contTa q·u,rtlq?wr constrang.im.ento
üleual ott suu c&meaça. o art . 72, ~ 22, da Constituição interpretá-s e

ele accôrdo com as citadas lei·s e nã,o se .p r esta, a,p ezar da ind.eter minação do seu texto, a ser amp liado á of.fensa de to dos os dir eitos,
sob pemt, n2.o só d'e abranger a defesa dos dir eito.s r ea es, e , >portanto, a posse dos bens, que é :vbsu rd o m ani,f esto, mas de nullifi·
car o mesmo Pacto fundam ental, cuja i nteqra prohibe que o Pocl er

JucliC'icwi.o, cle l cgaclo v'italioianwnt.§ a 1nag·i strndos ncio el eito s p el o
povo , se aTvore em. governo elos governos clct Uni.cZo e elos Es tctdos,
e. JJOis. e1n a1·bi.tro solw·rano ela execw;ão elas cleliben,ções aàllni.
ni8f1·r..ti.vas propo strts á 11 exi.gencias cZe inte·resses publico:s, i·ooal-

vados no pro;)csso de acção esp ecial cr,eada no art. 13 da l ei n . 221,
d·e 20 de novembro 'de 189 ,!, confor m e se vê el o § 7°."
A 'P.·ro.pr ig legislação n.a ciona.l jámais iu·lgada inconsrtit ucio.n.al
pelo Supremo Tribunal Fed.eral, não apr esen ta outro conceito do
a.lcanc.e do i'nst<ituto do habeâs-conJus do que aqu e.Jle que a jurisprud.e ncia elos tribnnaes tem uniform emente adaptado e qn e é o
mesmo qu e, coTn a.s i·n~rW;uiçõ~,s :r ep,ubJi.cana·s, fo m os bus ca r n:os
E-stados Unidos. Em lJenhum u,rtigo de l ei p·r omulga.d:a ai!ltes ou
cl eDois da CC'nsti.tu.iç;ão . ele 21 el e fev-c<rf·ko se en.ccmbr a disp o~:>d ti v o

que dê a mnu.m,a idéa d·e que o habea,s-corpus possa ser con:·e·dido
para outro fim que nãio seja garantia d·e libe·rdacl·e corporea do indivücl·uo, como muirto bem d·ecla.rou o acc6rd ão do Sup1·erno T-rribu•nal
F·ed:eral, de 27 ·d·e jau.1·eiT'o {r.e 1897.
Assim, na Consolidação das L eis refer en tes á Justiça Federal
CLe 1898, a.rt. 358, E;ncon.t ram-se os r cquisito•s ess-ernci:ves p·arra a concessão d-o ha.b ea,s-corvus : "A p eti ção para urna t al ordem deve d esignar: a. ) o nom·e da p2•s s•oa qu•e soUre a vi·ol•E>Ilioia ou é am·e açada
e o d·e qu em é d>E'JJ,a causa. ou aurtor; b.) o corn teúdo da o-rdem por
que foi .mett1ido em pr.i.são, O'..J ckcla.r a çãro ex•pli-cilta d·e que, seudo
requerrida, !"oi dEUl·egada, e, e n caso .d e am eaça, si mp l-s•3me·n te .a s
razõ·es .em que -o pet,id-onario se: fu l1d·a para ttc mE:r o p·r etexto .d e
!lhe S•e'r in:fHgi.do .o maJ; c ) o.s motivo s ·ela p srrsuaçã.o ·da ill ega.lidacl-s
da ·Pf!isão ou · do a r bit<r i-o da •aJme:aça. "
Eis ahi ·claro, .e de modo i•n sc·s plümave.] qu e o l·e gh;la.clor, ao
tra.çaa· -os :requ isitos para a conoessão d-o hcLbeas-co?·pt•s, deixou
cara·c:teri zad-o o alca,n ce .des•s a •p•ro v•iàê~c'ia l egal .que é o d•e li-bertar
ind1ívicluo d·e uma pr-isão ou amea.ça d·e prisão il.le·gal; d e outra
coUisa não se cogi ta naque.ll.e di-sp·o·s itt.ivo que, vi•ndo do decreto
n. ·846, rde 1890, 'fo·i mamda do1 ' "i•g orar ·Pre·la l ei n. 221, d e 189 4, e
d ep-oti s ·conso.Jidada pelo decretq d·e 5 de nov•e,mtb ro ·de 1898.
D es1ta, .ct-etemn-inação Legal jámai s s•e afrusttO'u o Sup·remo Tníbun a l ]!'ede~ral, cudo R.egimea~to tnt erno •exig·e, .p ara qu e se.ia au:toada
qua l,q.uer .pe;J:Jição d·e ha.b eas-rocrpns, que a. mes·ma ·corntenha aJquelles
r·eq~tüsittos, aci:m•a mencionado·'l, que são os do art. 46 do d•ercrerto
n. 848, d•e ~890, corntsolidado ']J<el o clr:: ·c:r·e!to de 1898.
Ai nda p elo § 3" el-o .art. 65 elo mesmo Regimento Interno, " o
Tribunal se deda.rra rá i·n :competen•te paQ'a •COrn•cecler a urd·em, si não
se :V·e r:ificar algum dos cas·o·s e;s.p.ecí ücad-o•s no art. 15, § 3" d·este
RJegimen1to "; e, os casos e-sp·edfi.cados no ~ 3" do art. 15 S·âo tod os
r·e f-eroo t es á .p rr i,s ão ou aJJ.lle,ac;;a. de p,msao ill ega.l, d·edarando a Consolidação no art. 360- quaes os casos qu e deverão ser julgado s
COlllO ·de :P•l"iiSâJO li.J1egal.
-Nem pód.e tal ilmtHut~o t·e r ollltro e:ff.eito e aJ.ca:nce qu e o d·e
garantir a liberdade corp.OT·ea do indivi duo, qu an do é certo qu e
"q ua lquer p·es.s oa pó de p e·clir para si ou para outr.e m " um a ordem
ele h a.bcas- r;orpus , inpendente d s procuraçào de quaesqu er pod ere s .
Ta.! .nã.o a.coU:tElceria Sli o habeas-cMpns p od·s sse t er cffE i ~ cs ma'is
I.CJ)to n a. pou1to el e on volv·cr oLrbr aJD qu e~st G e s qu e di z~)Ul r esv cito a
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di-reitos politicos ou patrimoniaes. Certo que ninguem irá sem
procuração, pleitear perante o Senado ·F .ederal ou p erante a Camara dos Deputados os direitos &o r econhecimento de um candidato
qualquer, nem ninguem se apres entará ·deante do jud.icia:rio, sem
os PT·e ds·os pode:res para clefend·e·r em acçào summa.ri.a ·e special, os
dir eitos individuaes d ·e tercdr-o. No emtanto, a preval·ecer a nova
jUiris•p·ru.d enda do Sup:remo Tr•i bu.nal J!'ed m·?J, qualqu~n· p e•ssoa. podei·á, •por meio ·d'O hab eas- co?'JJUS, imp.ett1'a,r uma or•lem para q tlf•
outro indivicluo exe·r ça -os direitos decorrentes d e uma funcçào publi ca ou ·par<tieular q.cralcru e•r; asstim lUcia, imp edi·a que o pr·ese;ntc
r ecurso, ·e m que os impetrantes não reclamam garantias para sua
liberdade pessoal, mas sim a nu!Hdade ele dous decr etos do E x ecutivo, a poss·e de um edifido publico e a expedição de ordens a
juizes p<l!ra não CLWlip,f'irem um decreto ills•g al, foss e a:ssigna do por
pe·s soa 1ruted:ramen•te .ex•tranh.a, uma vez que, •e:s<ta.n.do a ·prete-nçã o
mascarada com u m p ed ido de hctbeas-cOTptts, podia, na fórma do
art. 357 da Consti tuição, s·er impetrada por qualquer ·pessoa.
Tudo, pois, ·co'Il.spka..e .s e co•n.iug'a rp a ra d·emons t.rar a evi de•n cia
que insuste.ntavel, ar bitraria e i.l legal, é a decisão judicia ria que
coneecJ.eu., annullmHl o dos actos políticos do Poder E x ecutivo
halJ !Ja.s- co·r pus ·a u.m grup·o de ti.ndiv·iduo·s qtu e se ,pr et e•n dom , a.pezar
dos voto-s expressos do Senado Fed·e<ral e do Co·ngre·s s·o Nacional,
revestido•s -das 1iuncçõ.es d.e irrlrtEmdE'llibe:s d·e'3't a Cwpita.l.
Dea.nte do facto que implica uma insolit.a invas ã o ás attribuiQÕe•s dos ou tros p·od.eres, ni'Lo é, per cm' to, o Exe·cu:l:ivo qu e qu ebra
a h armon ia que d·e ve manter com o .Poder .Judi ci ar io, obrigado corno estií, a nã.o cumprir o habeas-coTpus illegal e arbitra·r io, mas em
de.fesa das prerogativas ·do Pod·er L-egisla,tivo qu e sobre e·s te caso
politico já se ma,nif.e.sitou, do q'u e d·<ts s1uas pro·p·r i as attPi:b,uiçõzs, as
quae.s poderiam, .ta.Jv·ez, '8S'que·es•r, se dalli não resul':asse a •c o.mpleta
s·ubv ersiLo do regime·n e o :a;ni.qu'ilaJlléUlto dos pri n dpios co•nis üt.uciona'es, que está obord gacl-o a .wmparar contra, go·Lp.os im;i cl'iosos e d·e
tristes consequencias. Com propri·edacle e·s cTeveu o .Sr. ministro do
S upremo TI·.ibunal J1' 0deral Ama~ro Ca.valcan·U: ·' ID v e·I'ifi cwndo-s e
r}o·s fa:etos que os conflli-clos dn.s pocl sr E•s L cgü1 M.i v·o e Exe cutivo,
eo m o .J<ucldciari.o s e dfco, n:u·ra ueml , d·e nmn.eira r. e-br o s p Bctiv ~ ,
i·sto é, po.r ooca.sião o•u moti vo d e: cl c.cisõ es do u.Ui m o po•de-r, -a.nnu.JJanclo '''obos dO's rl>o :w p-ri•m ei<ros, é intui;bi'V o que ela. pnu!l•en ci a e
ori'tf,rio elo Pod t'lr Juéliciaü·to, d e;p'en ct<e, m ai s qu e t u•do, a conser-
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vaçàlo da harmonia dese.iavel en1tre os mesmos poder·es. A ·p rimeira .
condiçã.o que .a resp·eiobo s:e 'i'!11põ,e ao .JucUciarioo, é crue a sua, in:terf er.enda Ellll r elação ·a os actos do L eg·i•sla;tivo e do Executivo seja
sempre g>uia.d a p.e].us s:erntin1•E•JlltO'S e razões de pura, jus•! iça; o·s i•n•t•eil"ess e.s de :p aJrdaMdade 01u as exigenda.s da poHbic·a, j·áimais d ev·erüo
influir •na sua condm::ta.. E, falla•llldo elo Ju d·i.ciaJrio, temooS, sobretudo, em vis•ta o -8 UIPT·emo Trihuual l!~ecJ.e,ral, o qual, s.endo p,eJa
OonstHuição o orgàJo suprem-o d1e·ss-e pod.E!r, tem o dever de cl3Jr o
exempJ.o da maxlima ·00!Tecção no 0umprünen,to üa.s faeuldades e
fins que lhe incmnbem ·no systema po'l.itico qu e o·ra nos r ege."
Ora, é patente, da manifesta antinomia entre os accórdãos e
votos que o Supremo Tribunal Fed eral e alguns Ministros têm,
diversamente e em sentido tão opposto, produzido nesta triste questão do Conselho e sobr.e o instituto elo habe~s-co·rpus que foram
postos ele !aclo os "sentim entos e razões de pura justiça" e não
h ou v e .. o exemplo da maxima co rr ecção" no decidir mais uma vez
assumpto ja apresen tado em condições perfeitamente identicas.
O Poder Jucliciario, agindo "de manei ra retrosp ectiva", nào
t eve "a prud·encia e ·c riterio" ode que "depende, mais que tudo, a
conservação da harmonia d es~javel entre os poder.es, pois que, encontranclo uma quest.üo. pura e essencialmente política, já resolvida, d entro de suas attribuições soberana:s, pelo Poder Executivo,
e sobre a qual em sentido iclentico se h avia manifestado o Poder
Legislativo, não trepidou, ren egando toda a sua jurisprudnecia, esquecer os princípios ele caute'la e justiça com que devia mar-char
em assumpto que, de facto, escapa á sua competencia, .como elle
proprio confessa .
O Supremo Tribunal F ed eral , pondo de lado a sua anterior
jurisprudencia. olvidou-se dos conselhos d e um dos seus illustres
m embros, .o Sr. Amaro Cavalcanti, quando escreveu que ".sobretudo é inclispens2.vel e importa ao proprio decoro do Juclici.ario que
o mesmo tenha como n ; ,q Ht consoa-nte d e proceder - a 1~nifonni
rlad e :iUTidioa. rlas suas decisões . Porquanto natZ:a con tT~bue, tal·
vez . mais pant p eTtu?·baT as boas Telaçõ es com os outros- podeTes,
e mesmo para tornar a marcha ela administração publica incerta
c inefficaz. elo que incon:s tancict (/.!l.s clecisões .i ucliciaes . Hoje sim
e amanhã não, cl!tos sobre icl entica materia pelo poder que tem
o en caT.OO JJTi'l.lativo ele fazer o que é a lei para ser ou não app1icada ás cs'l)ecics c'!eter)11~naÇ!as --::-- é o peor _elos rnales paTa o:.bem
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p1tblico e pa1·ticular! Onde o direito não tem signifio::tdo ce1·to, uno
e sempre o m esmo, o Estado é o primeiro que carece de· garantia

real para sua propria .existencia." E, no emtanto, ainda uma vez,
como já acontec eu com o accórdão n. 640, de 26 de setembro de
1894, concedendo hab eas- corpus a dous militares reformados, e
que o então Presid·ent e da Republica foi obrigado a não cumprir,
o Supremo Tribunal Federal "perturba as boas relações com os
outros poderes" p ela " in constancia das suas decisões", .esquecido
de qu.e " a justi ça, como a verdade, ou subsist e sempTe identica e
w~ifo1"1n e , ou então deixa de ser a expressão r eal do rlireito. "
"A obrigatoriedade da d ecisão judicial". escreve o Sr. Amaro
Cavalcanti. "quanto aos outros pod·e res, n em sernp r e é ab solu ta;
dep ende da n atureza do caso julgado" e citando " um dos mais
distinctos juizes ela Suprem a Côrte Americana, S. Mi'ller" que
" assi m o reconh ece expr essamente ", quando escr.eve: " Não é est ricta m entc verd a de que essas decisões sejam, ·e m todos os casos,
obrigatoria-s par<t os ramo.s execut ivos e legisl ati vo elo Gov erno ··,
acha "e.ste mo do de vêr, s em duvida, de maior coTrecção."
T aes decisões. m esmo dizendo respeito á constitucionalidade
llas leis e outros actos do Gov erno, elevem t er -e têm tido no
Brasil , como nos Estaocls U nidos, todo o acatamento e respeito elos
outros pod er es, quando decl ar a torias e asseguracloras de direitos
inclivicluaes . " mas - como escr·eveu Lincoln - em casos politicos,
como o ele que se trata , taes decisões não obrigam aos clous outros
poderes; pois, s i ao Jucliciar·io tivess e sido conferida esta supre·r nacia sobre os mesmos poderes, o fa cto importar ia em t er o povo
abdicado e co:locado seu proprio destino nas mã.os da S uprema
Côrte . "
O Sr. Ministro Amaro Cavalca nti , esposando essa. constitucional doutrina que Story, o douto, companheiro de Marshall, synthetizou n esta.s palavras: " Em m e-didas exclusivament e ele caracter político, legislativo ou executivo, é mani festo que, perten-cente a autoridade su p rem'l.. elas m esm a s aos ditos departame ntos
-eras nã.o podem ser ex amin 'l.das por out ro poder''. escrev e no seu
Regimen R epres enLalivo - : ''O modo ·e os casos em que se pócle
cli! r a interv enç[io elo Judidario n os actos do Legislativo e do
Executivo estão marcados na Constituição Federal; - n~as, conto
(Zçssa inter ve n ção purL e Tes·ulíar 'IIL1ti tas -unes. a. nttL,f:ifi Qetr,'ão · çLu
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respeotivo acto e o autor deste, entender que a decisão foi errada
ou mesmo abusiva, - segue-se que, no seu ca·racter ele pocler igualmente inclepente, pôde o ulti1no tambem recusar ob ecliencia ou eff'icct cia á. cleC'isâo zwctericla p·e zo Juclic~cm·io - e dahi, a d·e sharmonta ou conflicto inevitav·el ·entre os dous poderes.
A primeira hypothese é de frequente occunencia e della já
temos exemplos na joven Republica Brasileira; e a segunda, não
só é de possibilidade manif.esta, mas a inda vemol-a igualmente rea,lizada nos di f:Eerentes Esta-dos, regidos por instituições analogas.
Para reforçar esta possibilidade .a ccresce a ponderação que o PotleT
Judidwrio pócle, por erTo ou menos retzexao , intervir e decidir
sobTe actos q·ue devem es·ihr fó?"a ele sua co?nzJ etenclict, como sao os
de ordem puramente política ott os ele ju?'iscz.i cção discricionaria,
a r espeito elos quaes só aos outros podeTes pe1·tence, respe.ctivamente, o d·ireito exclusivo de acçâ:o ou de interpre taçâ:o. "A affirmaçã o do presidente Jakson, diz Hersbey, de que o Executivo tem
tão bom dir-eito para interpretar a Constituição como o Judiciario,
é inteiramente correcta." "O Pocler JuclicH!urio accrescenta o
Sr. Amaro Caval-c anti - ncio
ésuperior, nuts igual aos dous
outros poderes elo Governo F~deral , e " dentro da esphera d·e sua
autoridade, estes ultimos são, não sómente autorizados, mas até
obrigados a resolv-er , com inteira incletJenclencia, acerca da constitucionalidade dos propr,ios actos. "

Ora, a nada fica-rht reduzida essa. d ecanta da indep·enclen'Cia elos
Poderes Leg-islativo e Executivo Bi em actos essencialmente politieos, ond·e nã,o for.em feridos .(jireitos in•d ivi d·uaes - condições de
pesso•a ou ele propriedade - pudesse o Judiciario intervir, sem con·traste e sem resisttlll'cia, .p ara nullificar taes actos e, suprema irrisão, faz endo-o por meio de habeus-co1·pus, se m fórma nem figura d e
processo .
V•enci:da tão subversiva doutrina e atirados os dous outros poderes a uma situação ode innegave1 inferi.oriüade e d ependencioa. pócle
dizer-se que o r eg-imen republicano, caracterizado pela t emporariedade d•as funcções, terá deixa-do de existir entr e nós, tornando-se o
J,uchciario, •como disse o p-roprio Egregio Supremo Tribunal Fed-eral,
no accól'dão n. 936, de 1897, "o governo dos governos da União e dos
Estados", ou, como escreveu o Sr. Amaro CavaJ.c anti, "o un.ico poder
soberarw da R epub!ica ".
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F oi para i'mpedir que assim se a.d:ulterasse em sua essencia o
regimen r epublicano, e para mante r o principio consti t uC'ional de
harmonia e ind epenclcncia elos poder es, que to·dos dev.tml zeiar cuicl&dosa e patrioticamente, e ainda eru obecli en cia ao pacto fundamental, que pwira acima elo tudo e até limita a ·propria vontade do povo,
que resolvi n ão dr,r cumprimento á. ilJ.egal e arbitrari,a ordem de
hab eas-co1-pt~s concedida p elo Supremo Tribunal FedenLI a in•d ividuoJ que, contra .as declarações r: xprcss?,s do Congresso ~ acionai e
actos Jegaes do Poder Executivo, se pres umem ainda investidos do
mandato de ilücn cl entes municipa:cs .
Esta resistencia á invasão que assim é tentada pelo Poder Ju,d iciario ao domínio dos outros poderes é menos u m direito que um
dever constituciona.J, a que estou obrigado conforme ens'ina:m todos
os cons.tituciona.listas americanos e o proprio .Sr . Amwro Cavalcanti
qu:w elo es•crcveu:
"A harmonia constante na acção dos poderes publicos é o iaeal
d6sejavel, s·em .cluvicl.a; ·m as isso presuppõe ou presume que nenhum
clelles exo1·b'ita jú.nuâs ele sua prop1·ir• csphent.-Destruicla, porém,
esta pr esu:m.pção pelo facto, - c• 1·eS·i stencia m'Ut'Ua ou o conflicto não
é ·rnenos ilrn direito e itm dever constUu ci onaz elos mesrnos pocleres,

e aJi.ás previsto ao ser instituído o systema nacional ela s ua divisão;
nem a separ ação ou a inclep enclenc'ict importa i•solam ento ou hostilí·
clade; n em tampoueo a harmonia qu er dizer confusflo, nem excl'Ue
tocla e q'Ualq·uer hypo t h ese el e opposiçcio e r csist encia nos ·c asos previstos .,.
Deixando assim ele dar cumprimento a um aresto illegal elo
Poder J ulclicia-rio, cumpro o meu cl·ever, pois não me posso convencer· de CJUe uma simp,l es ordem ele hab eas-corpi~s tenha o a lcanc-e ele
nullific.ar solemnes d·ecretos elo Poder Executivo, e, muito menos,
actos po>Jiticos qu e r en ectem o pensamento e a vontade elos clous
outros po·cler es .
O Congresso Naciünal e a propria Nação, apreciando os antec:e dentes do conflicto e os fundamentos do meu acto, julgarão dos
intu'itos elo meu proceder, que não é dictadü, como não foi o -elo
i!lustre Presidente que já uma vez n egou cumprimento a uma or dem
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igua lmente ·i llegal elo Su pr emo T r ibuna l F eder al, s inão pe<Jo p atr iotico dever ele, salvaguardand o as attribui ções elo Po elel' :Legislativo
e do E xecutivo, defender a verdade e eff.icacia dos pr incipi as inscript os na Constituição de 24 de Fev•ereir o.
R io de Janeiro, 22 de F ev er eiro de 1911. - H erm.es
A' Commissão de Constitui ção e Justiça.

scca.. -

Tl.

da l''On-

PARECER
N. 12-1911
MANDA AR CHIV AR .A. MENSAGEM DO SR . PRESlDJTINTE DA
RJTIPUBLICA E M QUE EXPõE AO CONGRESSO NACIONAL
OS MOTI VO S PELOS QUAEiS Nlí.O PO UDE DAR CUMPRIMJTINTO A' ORDED/1 DE '· H ABE AS-CORPU S " IMPETRADA
PELOS DEMAIS MEMBRO S DO CONSELHO MUNICIPAL
DO DISTRICTO F'EDERAL; COM VOTO JTIM Sl!JPARADO DO
SR. PJTIDRO MOACYR
1!--.oi aHecta á Commissão d·e Constituição e Justiça a menS<lgem
em que o Presidente da Republica expoz ao Congres so Nacional
motivos pelos qu aes não poude dar cumprimento á ordem de ha iJ eas-COTZJ?lS imp etrada pelos membros do Cons elho Municipal elo Districto Federa l, acompanhada d e um officio do E xm. Sr. Ministro
do Ir:.terior e Justiça, dirigido ao Primeiro Secretar io ela Camara
elos Deputados.
Honrado com a confiança elo eminent e presidente ela m e sm~
Commissão de s er esoolhiclo par·a relatar a qu estfLo, passo a estudai-a em seus elementos essenciaes.
Ningu.8m pócle deixar d e reconhec er n esse caso notavel e qu e
tanto pr.eoccupou a opiniã o nacion al um ca;racter, uma feição
eminentemente politica não só .em s ua natureZJa oomo em suas
r elaçoes com a administração e a política do Districto e acima
de tudo na natureza do Poder qu e devia intervir para sua solução .
Ao lael-o dess-e caracter, estava bem patente, como uma consequencia directa e immediata, a neccssiclacle ele uma intervenção,
sem a qual o ' Pod·eT Pubiico commetti.a a falta de ser conniv·ente com
a anarchia na administração do Districto F.e deral, "não devendo
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8J)solutamente continuar uma anormalidade de evidente inconveniencia p.ara os interesses elo Districto que se via, por tão longo
t Jmpc, privado ela collaboraçào elo seu Poder Legislativo, orgào
uni co ela inte rvenção elo povo n a clirecção· ele seus n egocias .. ,
E' cla ro, poi s, _ que o Supremo Magistr ado da l\i ação nao devia
c;ruza r os braços perante um caso que dir•ectamente a.f fectava tantos e tão var iados inter -esses, para delongar uma situação anar cllica, á sombr a da qual desappar.ecia a autoridade legi-s lativa elo
distr icto, e por conseguinte o regimen de legalidade em sua. viela
financeira .
E bastavrum es.ses mo1ti vos p•ara .iUlsUJJi-car o p.roced-im enrto
franco , sincero e decisivo do Presidente da Repub ~ ic a de enfrentar
o -c aso e conduzil-o a uma s-o-lução, d-emtro .dos 'IJ11i·n cip,i os •da lei e
sem ürmls.por a e.spher'a de s.ua acção ·c onsti tudOillal, como r epTes e.rutante do Po•cl-er Execut·i•vo F ed,e ral .
O cas o t em o s eu la,do his·towi.co e .o seu lado consütucional que
precisam s er minuciosamente encar-ados, como premissas ela corr ecçã o da acção presidencial. Em sua evoluçáo, desde suas ori genH
até .s·ua.s oons eq.uç,ncia·s fin-a es, al ém •de ~efl.ecbir,se com granel-e 'i nfluenci'a no 8s,p i,rilto publico, '.foi conduz ido pelos in-te-r -essados por
div•e•r-sa-s a lç rudas co~1S'1:ii t ucion.[lies -em busca éLe uana -sol ução, at-é qu•e
fo,i .a ffecto á compE•t enoia judicia.r-ia que lhe abriu •os b-raços com
tanto mais alegria, quanto ele longa data um ideal suggestiona o
deposi-tario S'll•p remo ·elo pod e-r jucli-c.ia.rio fe-d eral d'e co.nquist-ar a
sup1'8ll1 cllcia B a omni-po,tencia na viela políti-ca da R·e·p ublica.
A c-onsci€•n cia jurídica da Na.ção s•ent,iu-s-e prof-umlame111te alarmada -oom a si<tuação que ass:umiu o S'u premo T-ril:YUnal, acqui-escr ndo com os des ejos dos interessados de pôr a soluçáo do caso soh
a, s•ua •eg,iàe. E não er-a s em f'lmd,a mento es-s-e ala,rma, po-r-que para
o Sup-remo T,r ibunal conhece.-r do ha,beas- corpus -q u-e lhe foi impeürado er a preciso c-rem· um dlir.eito n ovo sobr-e a nrubur.eza. des•s a gar-arutia -co.ns•tiltuciona.l, in-exi>s'ielll!te em to•do.s os paizes qu e primam
p·elo mai•s ·sincero r esp e.i,i:o pcJ,as ga.ranJtirus publdcas e as libe•rdade:;
do •oi.d'a:dão.
Era preciso ao tri 1bnna.l eo-rtar -uma liniha cl•e oondncta em que
vinha pont·ifican.clo -em uma larg-a e b:ri'lhan:te littteratura, ·constituída d·e sentenças ele hab eas-co1·pus que sem~re sus-tenta;raan os
mesmos .p,ri-ncip.io·s, as m esrr)Ja:s dou.tr-ina,s, •como -p-re-cecl,errtes que
elevem ·s er religi.osamen.te res:p ei1tacl-os.

Tod'Os Viram •11 e·s•B·e appello á j urisdicção j,ud icia,ria, a p-er spectiva d o peor dos conflictos constitucionaes, qual o que se trava
e111tr e o tri hunal e o Presidente da Republica, lJOr isso que elle
j.áJIDJaJis pó de ser d e:rivacJ.o sinào á ous:ta de despres•t.i gio da autor idad•e, d-o opo d·er q ue d"i·s tribue a j ust-iça ou do '])odm· que exeouota. a
lei e assegura a ord•em publica.
Essa per.speCJti v a. d.e app•rehensões rt;ra,nsfoTmo u-s·e na r•e-alidade
de um a proJiuncla commoção na conscie•ncia juridka da nação
quando vdu e;Ha ·um~ sentença de habeas-co1·pus como •uma, r es·isJtencia á ex•ecução -cloe a-otos po.li ticos do Chefe da Nação e ao pro·PJ·áo
exercido de •m uitas de suas funcçõ es.
Collocado o Presidente da Republica em uma posição de restricção ·co,ns.U.tucional, cre·a da pela amp·l!itu'doe d<e ou:tro po.d·e r qiU e
exorbHou el e S•u a e.sphe·ra el e .a,cção, não ti'n,h a •elle •Outro caminho
a seguir sinão n egar cwnprimento á ordem de habea.s- cO?'tJus, pelo
qual "s•e anuuHavam ac-to•S adm i11'is•trwtivos e po,Jiticos do Poder
Execu•ti vo, P•Nllticad·o·s no pleno exercício de s•ua.s a;ttribuições, aJ'im
de não c-onotr-ibuh· com •uma obedienc.ia, cega a õtetos elo :i,uclici-a:rio
paTa a deturpação do r 8'gim E,n de subve·rsão ela orcl em1 cons,biJtucioJilal a qu e todos os pod er es e orgãos da. soberania. nacional estão
igualmente obri-gados . "
E si os am igos ela supr emacia judiciaria na Republi ca tiveram
occa.sião de lamentar o p erigo do precedente d·e não ser ex•ecutada
uma sentença., esse sentimen to dev·e -c onduzil-os a apontar como
causa e autor dessa humilhação o proprio Su·pre.mo Tribunal, como
1Jm correctivo de seus excessos de omnipotencia a que quer chega1·
á custa elos destroços elos outros pocleres .
ú

Realmente. Como se cleu o caso no terreno elos .factos? Qual
seu h i-storico ?

Realiz ou-se a. 31 ele outubro de 1909 a eleiçào dos membros elo Os factos e a
Conselho Mun ici-pal do Districto l<"ecleral. O pleito -c orreu sem a
lei
menor per t.ur.baçâo da ordem publica, dan do, porém, Jogar a um a
situação matenalmente impossi vel para proceder-se o reconhecimento dos poderes oos novos eleitos, porque os lfi intend·entes
dip lomados dividiram-se ·em dous grupos poíiticamente irreconc;lliaveis, cada um li os r1uaes colllJpunlla-se de oHo membro·s , Não
obedeciam a um pensam ento de unidarle de •vistas, procurando
c ada um delles um presidente cla.s secc;<'ies oprepar.a torias afim de
M.- 21
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fazcr-se o proces8o tlo reconhecimento qu e jám:ais se realizaria
porque n enhum dos grupus pude ria com os s eus oi to 1~1emb ros diplomados alcançar o quontm exigido p·ela .l ei, isto é, dons terços
para a posse elo Co nselho e a installação ele suas funcçoes.
Em vi 3ta d essa situação, que .importava na protelação d efinida da. Constituição legal do Conselho, o então Presidente da R/epublica, us an do da pTovldencia instituída no ar t. 3° elo decreto
de 29 ele dezem:bro de 1902, entr•egou o lJistr icto F\ederal ao prefeito para qu e o ·adm1nistras,;e e governasse, de ac.::ôr clo ·c om as leis
em vigor . •E sse acto do P1' es1dente da .Républica foi communicado
ao Congr esso Nacional, em mensagem de 29 de Novembro d e 190!}que tornava bem claJra ·e incontestavel a .situaÇão de anarchia em
que se achava o Conselho MunicipaL porque jámais podia elle proced·er á sessão de posse e installar os seus t r ab alhos, por isso mesn: o que com oito diplom ados, jámais podia crear os dons terços exigidos pela lei.
Tratava•se,pois, d e uma questão de for ça maior para justificar
o acto da entrega ao pr·efeito tla administração e Gov·er no elo Districto Federal .
Contra esse acto agiram os intend ent.e•s :;empre clivi dido.s em
duas s el'ies, por meio de hab eas.-co1·p~ts imp etrado s .ao Tri-bunal
que, em dons accórclãos sucç:essivos i ulgou ·constituci o.nal o decr eto
ele 26 de novembro d e líJQ!J do Poüer Executivo, ·entregando ao
prefeito .a administração e o Governo do Distri·cto 'F ederal.
A des·peito disso não desanimuu um ·dos grup os. 'Co.ntinuou
a insis t ir até qu e -obteve uma ordem do 'l'ribunal para qu e os im']Jet·rantes penetrassem 'no ecli;ficio elo Conselho e continuassem
nos trapalhos doe 'reconhecimentos de P.oder·es.
O outro grupo, que; continuou tambem no trabalho anarchico
de buscar um quo?'U?n com que podesse installar o Conselho . s-entiu--se collocaclo em face de uma situação impossível para chegar
áquelle Tesultado. R esolveu então renunciar os direitos decorrentes d e ·s eus diplomas, o ·q ue .fez •em mãos ·do prefeito, o Di· . .Serzedello Corrêa. Em face dest~ questão de facto levanta-se uma contestação per emptoria, formulada ,pelo ministro 1Pedro Lessa no·
voto com qu e, em sessão ·de a;bertura dos trabalhos do T·r ibunal,
no con,ente anuo, ·.f ulminou, com a mai-s ex.tran'havel paixão política, a acçã.o elo 'Sr. Presidente ela Republica, .não dando execuçãO>
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ao hab oa,s-co1·pus. Disse :S. Ex.: affirmou"se que oito intenclsntes
diplomados havram renunciado os seus Jogares, mas isso é 'fal·s o:
em carta junta aos autos d·e hubeas-c01-p1ts, carta escripta ·e assignada com a firma reconh ecida p.e!o Dr. :Se.rz·edello •Corrêa, declarou peremptor.i.3JrnenLe que nunca viu o pap el ·e m qu e se dizia
estar escripta a renuncia."
Si o illustre rna;g.i s.trado appella para essa prova conbra a
verd.ad e da r enuncia, nós, por nossa vez, app ellanws para uma
outra prova fo·r.rl!ecid·a ·pelo proprio Sr. Serzedello , qu e é incon-·
cussa e indiscuti vel.
O proprio Dr . Serz·e dellu Co rr êa declarou que um dos cons lderando·s do seu de-c r eto n. 757, de 31 de .clezEHnbro, ·em qu e vetou
um ·project o de orçam ento votado pelo Co ns elho, cJ.i sse o s·eguinte:
"Consicloerando que o Cons elho Municipal eleito em 31 de out ubr o.
ultimo não se pod erá mais compôr legalmen te, porque a composição Legal elo Conselho faz-se pelo reconh ecim ento elos dous terÇos
dos candidatos diplomados, como i á fi cou demonstrad o . Or,a, no
momento actual ;não é mais possivel r eunir esse numero uma
v·ez que oito dos 16 candid a tos diplomados, contonnc· consta ele
clo cumen to e'll& rneu tJocler, datado ele 15 elo corrente não concorrem
a qualqu er t rabalho do Cons·e lho . "
:Eis ahi -a prova dada pelo proprio Sr. Serzedelio em contrario ,
elo que affirmou o Br. Pedro L ess u .
Mas, continuemos .
.Em consequencia da posição assumi.da por esse grupo· ele oito,
intendentes .ele ou ter '!'enunciado ou nào concorrer ás sessões, o ·
que é quasi a mesma cousa, dando em resultado a impossi bilidade·
ele constituir"se o Conselho pela falta de qnonvrn l,egal, <ficou o..
antro .grupo em .s cena .a domi.nar exclusivamente a situação, sob a
proteccão elo Supremo Tribunal que aqui ag.iu como 'Venelaval que·
espa:Ihou a temp.estade da .anarchia .a té r esolv·er-se ou pela absorpção do Presidente da :Repuhlica ou pelo desprestigio ·do maior
tribunal do paiz; infelizmente reallzou-se a segunda 1lypothese
pela defesa intransigente e inconcus•sa que :fez o depositaria do
Poder •Executivo em sua autonomia constitucional. Começa então·
por parte ·elo SupTemo T·ribun.al o movimento de inco'herencia e·
contr.adições em ponto;; de doutrina por si fi.:rmados em milhares:
d·e caso·s :iguaes 'e semelhantes ao em .d iscussão, coUlo adeante·
ficará demonstrado.

Está claro que o grupo d·e oHo intend entes que ficou dominando a situação não podia jámais crear uma .maioria de dons
terços d e diplomados :para constituir o Cons elho, po·rque elle não
podia crear intend ent es diplomados. Ma~ ven ceu. ·a c1Hficuldacle
-com um est ratagema que o Tribunal não corou ew l egitimar, conro
vamos p1'ovar. O art. 5';, § l 0 do regimento Interno do Consélho
Municipal preceitúa: quando a mai-oria da commissã o opinar pela
annullação ou não conhecer d.a valid-a de -d·e qualquer diploma, s edt
o

pan::-cer- n est a parte a.àiMlo pcw·a ser àiiS G1ttirlo

de r econhecidos todos os demais intendent e.s .

.'J v ota.clo

d~epoif<

E ssa preacripçào ·do regimento não 1oi cumpri-da , porqüe se
-l eu o s eguinte na acta da 17" ·s essão pr eparatoria do Conselho de
23 de dez embro de 1909: "reconhecidos os candidatos tUp-lomados
p elo l o clistri cto, os do 2°, por anteci·pação da 6" sobre a 5" con·
du são elo parecer, foram r econhecirlos na s eguintP. ord em: J o os
candidatos não diplomados, Drs. Octacilio Camará, Ataliba ele
Lara e Luiz Ramos e só depois os diplomados En êa s Sá Freire,
·Clarimundo de Mello, Honorio •P imentel, Campos ·Sobrinho e Fon:s eca T elles " .
Eis ahi o estrata.gem(~. Graças a esta antecipação elos dous
terços elo Conselho, ficou elle constituído com aquelles tr es não ·
-·diplomados e por ·eUes lo_go em s-e guida :prestados os r espectivos
juramentos pa,ra depois serem recon~heciclos os candidatos diplomados pelo 2° clistricto.
O mais -apaixonado espirito não -p óde deixar ele ver n esse facto
uma franca violação c1o r egimento á somhra da q·J al constituiu··
·se o Conselho, com elemeutos illeg.itimos par-a crear a •maiori a el e
-que elle pr.ecisava, a.fim ele installar os seus trabalhos.
E rea1menve, 'P or seD,'}el1hante processo elle constituiu-se, fez
sua s essão · inaugural com a posse elos reconhecidos e começou a
funccionar em •s essão diarias por meios ele projectos apr esentados.
discutidos e votados, até mesmo proj'ecto ele orçamento elo Districto, com uma liberaliclacl·e ·tributaria admiravel para attrahir as
sympathias ela opinião publiea. ,E ' cl'aro que o :prefeito, 11ão po·
·dendo j·i tmais ;reconhecer a legitimidade do !Conselho, não -podia
deixar de v-etar o projectq dte orçrumento. E tfoi o que fez. O veto
foi a.Uecto ao Sen-ado em consequencia ele uma -disposição da lei
·organica elo Districto Federal, e apparece 'e ntão a primei-ra manifestação de um r-amo ele l.Jlll poder político ela nação contr·a a legi-
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timidade ela constituição elo Co nseLho que a todo o trans e os · interessados queriam forçar na vWa -constitucional -elo Dish;icto.
O Senado em .s eu voto tornou bem patente essa illegitimidade ..
O prefeito como dele'g ado do Presidente da R ep ublica já tinha dito·
no ·seu veto: "jámais houve para esse pretenso Conselho si não de
po•sse, pois que o grupo que como tal se pretendeu constituir só
teve -oito intendentes diploma d-os desd e o inicio de seus trabalhos
at-é o dia em que se ~-emett-eu por intennedio -do juiz elos Feitos da
Fazenda o autog.rapllo junto. "
O ·SenaJdo ,a,pprovon ·O veto do prefeito convencido el-e que o·
Conselho "não tinha existencia l·egal, •p rincipalmente porque vio ·
Iara ·O disp osto do art. 5°,
1o ·do regimento". ;Não recon·heceu a
sua legitimida de, porque, "·e l'e d eixara de se compôr por um mo-·
tivo d·e força maior, de ·ordem juriclica que ao Chefe ela Nação·
compete declarar, motivo insuperavel qu al .o de não ter podido reunir -o numero necessario para sua composição - dons te.rços de
intend entes diplomados, is to ·é, 11, condição essencial r eputada
p ar·a a posse".

s

Par.ece-nos que com esse voto elo 8enado devia fin-clf!Jr a
questão porqu e, sendo o Senad-o, pela lei -organica do clistricto, o
Poder acz 1·e.tc?·enclnm -do Conselho ·e do prefeito para julgar da
constitucionaliclacle dos s-eus ,a ct•os por meio da attribuiç:1o collf.eTida po-r lei ele conhecer e resolver o v-eto do ;p refeito e tendo·
aquene ramo elo Legislativ,a -Federal jul g~do ill egitimo a autoridade do Go nsel·ho, a questão ·estava incontestavelmente finda . A
unica Tazão do veto do prefeito foi .essa illegitimidade em nom2 da
qual nunca quiz communicar-se <.;om o Conselho e, •a inda mais,
s::mcci-onar -os .s eus actos . ü que €stav-a em j-ogo, por conseguinte,.
na questão affecta ao S-enado, er a o proprio principio ela auto:ridad-e legislativa elo Districto Federal, ;sto é, o Conselho que -o 'Senado contestou _peremptoriamente, ·dizendo "que -era um poder
nullo, -e, por conseguinte, in-s ubsi·s tente".
Bas tava isto para privar que o ISupremo Tribunal tomasse d epois, ~omo tomou. conh-ecimento de uma petição -d·e habeas-coTpns
dirigid a por esse mesmo Conselho destituído inteiramente de antoridade com o voto expresso el-e um poder ·co-mpetente.
O v eto presuppõe, no representante do Poder, a ,pr-erogativa de
interp1·eta r a Constituição, porque, si assim não fosse, j.ámais po-d·e rá elle diz er ~e o PI'oiecto é inconstitucional ou in con veui2 nte .
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iE' essa . doutrina qu.e rcsalta da Constituição ·F ·e-d·eral. A mesma

prero.gativa constitucional de interprete da Constituição existe no
Congresso, quando resolve o veto cl.o P.resid·ente da Republica.
D es de qu e o veto do prefeito affectou o principio ele autoridade elo
C onselho e o Senado, investido .p·ela lei organica .do Districto, ho ·
molo.gou essa opinião, é ·ev idente que esse voto n egou peremptor iamente á au toridade legislativa elo Distl'icto toda ex istencia
·constituc.ional, e é ·por ·iss-o que dissemos acima que o voto elo Senado devia pô.r um fim á qu estão . E estas considerações nos occo rr em pa;ra demonstrar a cleantc, como demonstrar.emos, que o
.caso do Conselho é uma ques tão exclusivamente politiea ein qu e
nfto devia inquirir o Supremo Tribunal.
Não obstante esse voto peremptorio elo Sena do, que poz e m
.d"lstaque e em evidencia a ill egitimidade do üonselho, ·elle c-ontinuou a funcdOJiar em suas reuniões d iarias sem poder appellar
para u m só motivo de ordem moral e. juridi.c a que legitimasse o
seu funcc ionam ento. Não ·pa.ssava de um vel'd3Jdeiro usurpador de
}}Q::ler, um verdadeiro c.or po extranho na vida cons titucio n a.l do
D istri cto, que a lei e os actos elos Poderes constituídos d·e·cr elados
a t é .e ntão devia m elimina.n. E só por· uma longanimidad e do então
Presid ente ela Re·pu·b lica .~e póde compr·ehend er que um Poder irTito e nuilo continuasse a ·f unccionar como um máo exe.m:plo pera nte a opinião d e despr·e stigi o da autoridade . A conse"qu encia inevitavel de todos esses acontecimentos, o acto qu e n 3Jscia ela evolu.·çào do caso que estudan1os d esde sua orü;em até aqui, d eviam
obri-g3Jr a.o então Presidente da IRepublica <t decretar a sua dissolu(;ão, porque esse decreto não seria m a is do C[ue a execução, no terreno pratico, do voto do Senado qu e julgou illeg.Hima a autoridade
do Conselho .
Füi nes·s a situa!)ão qne o ·sr. Marechal ·H ermes da l:<~onseca
encontrou o cas o qu e t'm seu espír ito não podia ter outra solução
sinã.o a qu e lhe deu com o decr et o n . 5. 800, de 4 de jEmeiro do corrente anno, em cujos co nsiderandos estão expostas incontestaveis
razões de ordem jurídica, pela s quaes o 'P ·residente da Re·pul;llica
muito acertadamente mandou que ~e procedesse a eleições de novo
Conselho Municipal .
Dentre os considerandos não pod emos d eixar el e apontar um
-para tornar evidente que p d ecr eto d e 4 de janelro não veiu sinão
JlÔT em execução os vo to s do L egislalivo I<'ederal que fulminaram
;a. l egi ti.mitlad e do ·Conselho, f;Or isso m e·smo que só do d epositaria
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do Poder lllxecutivo dependia essa execução. O decreto nasceu, ·por
.conseguinte, da propria ·ev.olução elo acto.
•E is o Considerando:
"Considerando qu e da impossibilidade da constituição
regular elo Consel'ho, já reconhecida p-elo Poder Executivo
ela União, pelo .Senad.o Federal no parecer n. 6 de 1910 e
<pelo Cong.resso Nacional, no parBcer de 2•2 ele julho do
mesmo anno sobre a, eleição para Presidente da Republica,
resultou uma .s ituação anomala, pois é J;~rutente a .i ncon•
ven1encia de se prolonga;r na capital da 1R e-publica o r egimen da administração priv·a da da collaboraçâo do Conselho, o·r gão unico da intervenção do povo na direcção do
Districto. "
O Conselho não se submetteu . ·E no supposto errado dB ser
:um Poder constituído, quando não <passa de um P·oder delegado do
pToprio Congresso Nacional, .revoltou-se contra o seu creador •e deu
o comediante exemplo ele abrir conflicto ·c om elle e com o Pr·esi·dente da Republica. Mas é q:ne tinha certe~a de co·ntar com o
braço forte do Supremo Tribunal que ~oi o Boder constituid·o da
nação qu e veiu abrir este conflicto, tendo á sua retaguarda o
Conselho.
Seus m embros imp etra·ram uma. mova ord·em de habocts-corpus
ao •Supremo Tribunal que, contra a espectativa ela mais fina culfura juridhla da nação, foi dado justamente par-a a;nnullar a.
op-i nião do S enado, o voto d1o Congresso Nacional e os actos do
Presidente da R evu blica em uma questão que, desde su-a origem,
j ã:mais pe-rdeu o seu caracter de uma questão exclusivamente politica, porque ella .sem,pre agitou-.se e -des-enV1olveu-s·e em Tod•a de
um só facto --- a Jegil:imicl,acle do princípio d·e autor-idade d.a legislativo do Districto Federal . Nunca elle perdeu este aspecto em
nome elo qual o 11Ja.bcas-co1·pus concedido não pass-ou de uma anarchia, de uma subv·ersão da ord em constitucional.
liDstuclemo•s ·esse habe-as-corpus.
A petiçã o de habeas-co1·pus apresentada ao Supremo Tribunal Os accordãos
pelos intendentes .íioi o processo pelo qual e lles quizeram resistir
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·cont\ a ·OS act.os e voto.s dos Poderes competentes da Naçã o e o Tribul\,al• defiriu-a concedendo a ordem impetrada "afim de que os
. pacientes, .a ssegurada a s ua liberd·a d.e ind·lvklual, pudess·em entrar
no edifício do Conselho Municip.al e eléercer as suas funcçõ es até a
expiragão do p.razo do .manda to, pro.Jli'biodlo qualquer ·constrangimento que possa resultar do Poder Exec uti vo, contra o qual foT
:pe.dida essa ordem de habeas·co?·ptts.
Raros são os s·eus considerandos qu e 11ão assignalam uma
coherencia com s entengas d e hab eas- co?·]nts ant eriores. E nin.guem
melhor que a mensagem presidendal torna bem eviciente essas
in0oherencias .
comecemos pelo consi•derando que s e r efe r e á
auestão de comp·etencia do PodeT Legislativo Federal e elo E xecuhV'o para annullar .a verHicagão de poderes das Cama ras Municipaes da União ou do Districto Federal. E' preciso assig nalar, an tes de tudo, que o voto do S.enado El os actos do J? r ~ sident e da Republica não importaram em annullar verificaçã o ele po.der es e sim
em desconhecer a J.e.g.itimid·ade da autoridad e elo Cons elho, porqu e
ell e tinha v erifi cado os seus pocler·es •fór.a do.s princi.pJ.os da lei.

;r-

Confrontando esse a ccorclã·o ·com um •outro de 8 .cJ e dez em·b ro·
ele 1909 impetra•do :PO·r um dos grupos ele h1tendent es , vê-se a incoh er en cia 'Pl'O'flmcloa em que lca'hiu o Tribunal.

O imp etrante des se acco•rclã!o de 8 ele dez embro diss e que o
"C onselho Municipal, gua r.cJ.a qa.s todas .as prescripgõ es J.egaes no·
s eu R egimento Interno, hav ta r eeo11h ecido os poderes de s eu s
m embros, proclamando intendentes .os 11 cidadãos mencionados n a
petição, os quaes 'f·oram devidament e empossados, achando-se -constituído · e legalmente habilita·do •pa'!'·a ex ercer as suas funcgões,
quando fôra co.agJ.do a interromp er esse s erviQo ·p or abuso do l?resid·ente da R epublica, qu e, violando a ex pre.ssa disposição do artigo
12 do d ecr eto n. 5 .160, ele '8 de ma•rço el e 1904, qu e dá ao Conselho
.M uni·cipal como um dos attributos ele sua autonomia a competencia para ver.]flcar os pocl er·es de seus membr os e para organizar o
r egimento d e •SUaS fU11CÇÔ8S, b1fÍXOU O illegal decr eto declarando inex istente o Con.seJ.ho Munidp~l , ameagando ele imp edir os paci-ent es de livre ing r esso no edifieio do !Conselho, onde teem ·elJ.es di reito ao li vTe mand a to d·o exerci ci-o legislativo municipal, n.a fóTma
da Consti t ui ção e leis ürdinar.ias, p·elo que, fm1d a do no a:rt. 7'6
§ 22 ela Constituição, impet·rava .uma ord e m el e ha beas- co1;pus para.
ces.s•a r s Em elhante abuso e viol encia".

Sobre isto assim co m menta a Mensagem do' ·Presiden fe da
Republica :
"Vê-se que a· fi'gura neste pedido do Conselho organizaqo e em
funcções, e o Supremo ' l'ri'bunal que agora, na pr·esente ·Ordem de
habeas·co1·pu8 julga que n em o Poder Legislativo, nem o P.resi·
dente ela Re·publica, nem o Poder Judiciario, teem competencia
para veTificação .el e Poderes das Camaras Municipaes ela Uniã.o,
ou elo Uistricto Federal, pois se tal co•mpetencia fosse reconhecida,
ex ti ncta ficar ia a autonomia munic.ipal garantida pela Coilstituição, decidia então ·qua.rl'd·O se tratJava do outro pseu·do Conselho que
"1~ã. o se pócl·e negar ao Poder Jucliciario ·competencía para recon-he·
cer da reguhridade el a formação elo Conselho, desde que, chamado
para julgar a qu estão, é esse o ponto essencial ·e unico da div·eT·
gencia, affirma.n•do o de creto -do Poder ·Executivo que não exhlte
Co ns elho, porque nã:o se organizou na fór-ma ele direito e aponta a s
infracções J.egae•s da sua formação, e ao contr.a ri o, o impetrante,
que o .Conselho está -regularment e organizado e em funcções.
Do confronto dos dons accordãos, vê-se que o ·Supremo Tribunal Federal " a o passo qu e, no d·e 25 d·e janeiro ultimo, quando se
trata de um dos Conselho-s, se julga i!l:competente par.a entl'ar na
verificação ele poderes, pois qu·e se tal competencia ·f osse r econheci-ela exth1cta fie<aria a auto!l:omi·a mmiicipal, no accor·dão ele 8 de
dezembro de 1909, quando o c.aso se r efere ao ,oubr.o pretendi.do
Cons·elho, considera inteira a sua cmpetencia e entra na anal y.s e
ela Con stituição elo mesmo, asseverando que "foram violados textos
expressos da lei e do regrmento interno <elo prop'Tio Cnselho em
pontos substa.uciae.s .Pa.ra ·a organização d essa cor.poração" .
Ai.ncla mais, ao ·p asso que no accorclão de dezembro o Supremo
Tri.b unal achando qu e "tres intendentes reconhecidos ill egalmen t e
não pod em ser com puta do s para .formação clo·s dous t erços indis·
pensaveis pa:r.a a installaçáo e funccionamento orclinario" e que
"•deixando ele ·cumprir dis·posiçào legal tão clara e expressa ( § ·2"
do aTt. 5o elo Tegulamento interno), rer,onhecenclo tres cicl·aclãos
não clipJ.o macJ.os, .reconh ecimento manifestamente nullo, não tinha
o 'Conselho o numero legal indisp ensavel •para .i nsta:llar-se e func ·
cionar, que é .do n s .terço s elo m esmo Conselho, isto •é, 11 intencl en t e.s r econ heoido·s ; e aind<a que, ·esse é o mo ti vo funclmnental do
decreto n. 7 .<6'89 ele 26 de nov embro e motivo ·de pro cedencia lega l
inquestionavel "; agora., ao toma-r conhecimento do ,pecli.clo de
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habeas-co?·pus do outro Conselho, acho illegal o decreto ele 4 ele

janeiro, que não é sinão consequencia elo anterior de 2.6 d e novembro, e basead.o, igualmente, " em motivo de procedencia Jegãl ih·questionavel ", pois que o actual •Conselho Impetrante, "reconhecendo tres cidadãos não dipJ.omados, r·econhedmento manifestamente nullo, por ser com in1racção da expressa disposição do § !O
.do mesmo ·art. 15 do r egim en to interno. não tinha o numero legal
indisrp ensavel ·p ara install:ar-s·e e funccio.n ar que é dous terços do
mesmo Conselho, isto é, 11 .intend entes reconheCidos e a este proposito diz m,uito b em a mensagem: "no primeiro p edido de hab easco?·pus impetrado pelo Conselho presidido peJ.o Sr . .Thomaz Delfino, o Supre·m o Tribu.nal .para negal-o. deixando em p1eno v igor o
decreto executivo de 2·6 d E: novembro, prelimin•a rmente julg·ado
constitu cional, teve necessidade ele entrar no processo de v erificação de poderes, achando que tl'es cidadãos não diplomados, r econhecidos com infracção da l ei, não podiam ser comput·ados para a
formação dos d ous terços indisp ensaveis á installação e funccionamento do Go n se1ho: agora, p a,l"a conceder o habe'as>corpt•s solicitado ·p elo Cons elho presidido pelo Sr. Corrêa de Mello, pr ecisou
julgar-se incompetente "a veJiificação de poderes das C amaras Munidpaes da União, .ou do Districto Feder.al ", e Isto porque, si igual
verificação fosse feita, resalt[1Tia patente a ill egali.dad e do Consel ho, que se constituiu com a infmcção inquestionwvel do § 1" do
art. 5° do Regimento Intt~rno, pelo computo, nos 11 intend entes,
de tres n ão diplomados, nnllamente .reconhecidos, o que, apwraclo,
forçaria o tribunal o julgar "motivo de pr.oceclencia l·e.gal i.nquestionavel" o fundamento do decreto n. 5. 800 de 4 de jan eiro, como
julgou procedente o mesmo fundamEmto inv.ocado no ante:rior de·
ereto de 26 ele novembro. M;as o Snpremo Tribunal Feder•al tem
co mp etencia, como d·ecid iu no accoTdão de 8 de dezembro de 1909,
para conh ecer da regularidade da formaçào do Conselho, desd e
que, chamado pam julgar a qu estão, é ess·e o ponto substancial o
unico .de diverge nci a, e, em tal caso, devia agora, como antes, entrar no estudo d e processo Q.o reconhecimento de wpurar a qualidade que os impetrantes se arrogam, de só então conceder-lhes ou
negar-lhes a ordem solicitada; o Supremo Tribunal iFederal não
tem comp·etenda para con·h ecer da boa ou má f.nrmação do Conselho e em tal caso, nâo ,p odendo absolutamente e.stabelecer a qualidade em que os impetrantes se apresentaram, cond•içào indi·s ven-
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:savel pm·a serem atteudidos em juizo, não podia, 'ivso fa cto, con·ceder uma ordem .ele habeas- co rp1cs a individuo,s qu e o pr·oprio
:tribunal não p.oude e não pôde ver.ificar, e, portanto, asseverar tem
consciencia que possuem a qualidade de i.ntendentAs em cu.i o r:aracter se a].}resen taram" .
Bastam essas consi derações para tornar bem evidentes aB contradições e incoh er en cias Cios dons accorclãos, faltando as>lim o
tribunal ás lições pregadas por um ele seus membros, o Sr. Amaro
C avalcanti, em suas obras, de qu e "a primeira condição que a
Tespeoito se impõe ao .indiciaria que em sua interferencia em r·e lação aos actos do L egislativo e elo Executivo s·e ja S·emrpr e guiado
1>elos senti m entos e razõf's ele pura justiça; os interes·ses d e parciaHdad e ou as ·exi.geneia,s da politica jámais deverão infl uir na
-sua conducta. E .fallanclo üo Jud iciario, temos, s obretudo, em
vista, o Suuremo Tribuna l .F ea eral, o qual sendo ·pela Constituição
o orgão sup remo desse pod er, t em o d-evE>r de dar o exemplo d~.
max·im:a cor r eeção no cumprimento dás faculdades e fins au e lhe
'incumb e.m n o .systema político tJUe ora n0s r ege" .
As incoher encias alli r egistra das, desv iaram o tribunal claquelies S•a lutar es conselhos. J'·orm u/a.clos pelo seu iJ1 ustre m embro,
que .refarÇll!lll ainda lll ais com o ut ras consicl eraç;ões nüo m enos
·judiciosas e cri teriosas. E' indisp ensavc:J, diz S. Ex., e importa
u pro,p ri o decoro elo tri'bunal, que o mes mo t e·nh a co·mo ·r e,qra constante ele proceder a tmif01'11triclacl.o; jtwirlica ele suas clec,is6es .
:P ortanto, na.cla co nt·r ibu.e, ta lv ez, mais rwrcL pertU'rbcw as bo•::r,s ,·e1aç6es com os out1·os p cJCle?·es, e m esmú para tornar a marcha da
administração publica incerta "' in ei'f.icaz, elo Que a inconstancia
cc:ts c7 c c '.~~1ks in cli cia e .~.

Hoj e .~im · e amanha nüo, ditos s ubre a mesm a materia p elo
poder que t em o onr:ar.ou pri'l!ati 1'0 de dizer o que é a l ei para ser
ou não a,pplicada âs esp ecies determinadas -· é o peio1· elos males
pa1·o. o bem publ·ico e )Jarticu.lar !
Ond e

o direito

não

tem

Gert Hica.do ce·r •ito, 1t?n e sempre o

rncsmo , o I<::s tado é o pfinH:iro qu e ear ecf' de garantia r eal para

sua proprla existenda".
E, no emtanto, mais uma vez;, c:umo já aconteceu com o accorâão n. 640, ele 26 de setemlJn, 18 94, concedendo hrtJ! ects-corp us a
·dous militar es reformados, e que o então Presidente da R epublica
-foi obrigado a não cumprir, o Sn:p r emo Tribunal F ed eTal "per-

334
turba os boas relações com on pod eres" pela " inconstancia de
sna:s decisõ·es ", esquecido de que "a justiça, . co·mo a verdade, O !L
subsiste sentpTe iàentica r, unifoTme, ou então ·à.eixa de seT a exp:ressão real do direito" .
Essa uniform idade jurídica tão .essencial aos interesses da justiça e ao~ dir·e itos de cld3!dão não fo i observ•wda pelo triblllnal nos
àous accordãos, nascidos ambo·s da mesma· questão, ~em qu e um
elemento novo viessP. nüsturar-s e a ella para d•ar-lhe um aspecto
differen te.
No accordão ele 8 de d·ezem·b ro foi n egado o hab eas- co1·p ·z~ s no·
mesmo ca~o elo Conselho Munieipal e con:licler.ado constitudonal o
decreto de 26 ·de .n ovembro üe 1909 que •entre.g.ou ao P r efeito a
adm inistração e o governo do Districto p·ela im[lossibilidade mat e-rial el e constituir-se elle Legalmente . O tri·burual ·não levou na
meno.r consideração a questão de ··f orç.a maior qu e V·eio depois a
inspirar os seus consider.andos do accordão de 25 ele janeiro do corr ente anno, quando foi justam.eute a. qu estao de fo·r(!a maior ctue
levou o Presidente da. Republica a -d ecretar aquella medid a., sendo
completada pelo decreto ele 4 de janeiro o -c on··ente armo d·o
actual Presidente ·da Republica, que •uão é mais do que o complemento daquelle no terreno doutrinaria. Entretanto, o tribunal jul·
gou um constitucioual e o outro ·i nconstitucional, quando a;mbos .
são emanados do mesmo pod·er e sobre -o mesmo a-ssu.mpto, em
v.ista d e iguaes r elações lega&s, r eco nhecendo ambos a illegi timidad e .do pri-ncipio da a.utoPi,da:de legi·s lativa ·d este !Dist.ricto. Mas,
era preciso esse julgamento de incO'nsUtudonalidade do decreto
de 4 de janeiro. porque sem isto não havia um elemento indispen·
sa.vel para deferir o habeas-ooTpus impetrado, qu e é o el·eme;nt o
coacção. E então .a Nação assis tiu a m.a:ior auar chia e irregularidade por parte do tribun al, que tev-e de cr·em· uma fôrma ele processo especial e de m omento, para o instituto elo habeas-co?·pus.
O tribunal teve de, em a.cçfj;o OT:i.gina.r>ia e sem provocaçào de·
partes, julgar ·da. constitu cionalidade de um acto elo P od er ·E x-ecutivo, em um feito de habeas·co?·pns, .quan do todo o mund.o sabe
.qu-e o julgament o de co·nstitu cionalidade de u m acto não é por
a.ct;ão originaria. e sim po r appellação .
r

.um elemre.nto .novo veio u os consiclerandos elo tribunal na
questão de for ça maior qu e surgiu. sendo magistralmente comba·
ti da pelo voto unic.o do accordã.o:
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"Mas se o Presidente da Republica é o "unico competente para
])roclamar o evento qu e corporifica a forca maior" - .por s·e tratar de um caso de "melem política", sem que com isto se imniunizem " naquella phase em que o Conselho é soberano para verificar
os seus poderes"; se a os tribunaE>s judiciarios .n ão é licito tirar a
actos ·~overnativos
e fficaci a, annullar, na phrase de Cooley como aquelles, nem lhes compete a ver.ificação ele poderes de
corpos legislativos"; par·ece-me incDntE:stavel que o 'Supremo Tribunal F ederal não tem poder para a co ncessão do presente hab easco1·pus

·Em .face ela dout rina el o accordão, não será para extranhar
qu e "a verificação el e pocl·er es ele dep utados e senadores" estacloaes
e fecleraes e o "reconhecimento" ele Govern a cl ore·s de Estado e Pres.iclente e Vi ce-Pres idente el a Republica, sejam traz·i-clos a este
t ribun,al, por meio ele r emeclio instituído eJGclusivamen be ~para
gar antiT a "lib erdade pessoal" e invocado agora como mh succeclan eo ela ".manutenção ele posse ele funcção Jegi·s lai:iva".
E foi esse voto sus tentado no t ribunal que .inspirou as segu intes ·p alav r as ela Me·n sag em : "si incompeten te é o Poder Jucli-ciario, como rcconh ec·e o accorclão do Supremo Tribunal l<'·ecl·er al,
para entrar no exame ela l eg·al compo·s ição elo 'C011selho, não é o
Presidente el a Republi ca, a quem, em faee ela disposição el o a rt. ~ "
da lei d·e 29 el e dezembro ele 1902, que incumbe, como disse um
.dos votos v encidos no ·E.gr·egio Tribunal "prociamar o even t o qu e
corporHica a joTça nwio1·, por se tratar de um caso rl e ordem
política".
E, a esse caso de ordem politica, que dir. _resp eito a um munici:pio que não está igualado aos otttros ela Federação, :mas qu e
se a cha subordinado á acção directa elo Governo ela União, f oi
.que o Prlesiclente ·ela Republica, clean te elo motivo cl·e joTça 1naior
e que imp edia a comp osição do Conselllo, applicou a solu ção indicada na lei el e 1902.

Negar, como pretende o accorclão, qu e fo·sHe caso elE; jo1-ça
maior-, é querer r ecusar a evidenci a dos factos e ir de enco·ntro á

pTopria doutrina elo tribunal que, no acco rclão de 11 .ele dezembro
·de 1909 considerou que "na ausencia ll.e um a d·efinição Joegal el e
força )netior-, os caracteres elo caso fort uito .e d.a força 'maior sãJo
.[!Jpreciados soberanamente pelos juizes"; e, ·s endo o juiz neste
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caso, como já o tribunal re<.:onheceu no accordào de 9 de dezembro
o P.resid·ente da Republica, a elle competia "apreciar soberanamente os caracteres ele /OTQa maioT e applicar ao caso o dispositi-vo legal.
Desde que oito diplomados, ou mesmo sete, r.e.nunciaram .aos
seus diplomas, impossível era, materialmente impossível, que os.
oito ou no·v·e restantes pudessem :iamais, sem violação da lei expre·s sa, como ·foi .feito, alcança-r os dous terço·s, ou 11 intend·entes,
indispensaveis para se installar o !Conselho; e, portanto , estando
o G<YV·eTno ·em face de uma circumstan cia de força maior irTe·s is.tiv el creacla pelo acto da renuncia, devia necessariamente app1icar
a d.is·posiçf,o contida no art. 3° do decreto ele 29 de deze1i1bro de
1902, disposição que não é tão inu til como .parece ao venerando
acc:ordüo, pois que antes da lei ele 1902, a solução •p ara o caso era,
nãn o da entrega do Governo do Município ao Prefeito, mas, o da
convocação elo .Conselho anterior, até que fosse eleito o nov.o Cons elho, que se não pudera constituir··.
Desistimos, pois, de insistir .nas :vrov.as de incoherenci a do
Tribunal, porque outro assumpto de mai·s importancia e que é a
base de uma dou trina que na$ce das attribui ções de competencias.
constitu cionaes, chama-nos a attenção .
O Tribunal usur.pou d·e suas attribuições em tomar conheci-mento dos habecds-corpus que lhe foram impetrados pelos dous.
grupos em que se dividiu o Conselho.
'E é essa i.ncompetencia inconcussa que vamos. demonstrar.
A questão
constitucional
O Tribunal
e as questões
essenciulmente
politicas

Não precisamos el e grandes argumentos para demon'Str.a r que
o caso do Con·s elho não é, sob o ponto de 'Vista con•s titucional um
caso de hctbea:J·C1"1nts. Falta-lhe o ·e lemento es·s·sncial que é a
coacção da liberdade pessoal pa·ra justificar o procedimento do·
Snpre-mo Tribunal, para tomar conhecimento da questão qu e lhe
.foi affecta. pelos imp.etrantes e conc·eder es·se r ecurso extraordinario em uma •situação ·em qu e elle não tinha o menor cabimE)nto _
Em toda a nossa legislação o conceito do hab eas·oo1·pus nãoperdeu o P·e.nsamento classico q)le J.he dão as leg-islações de todos os
p.aizes de ser um r.emedio á liberdade pessoal do inil.ividuo e não
um meio par.a garantir o exercício de uma funcç:ão publica ou
de um direito político. E foi isso justamente que o habeas-corp·z!&
concedido veiu assignalar,
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Em tod·as as nossas leis, desde a ConstituiçàJo da RepubHca
até o regimento do Supremo Tribunal, está claramente exposto esSP pe!l'samento, ess e conceito do ha ebas•'coa·zms que não pode sof-·
frer .a latitude que lhe quiz dar o Tribunal, extendendo-o a ou tros d-ireitos que não o -d e lib er-d ade pessoal, os quaes têm seus
rC'medios em processos legaes de outra ordem, perfeitamente exp ressos e formul a dos na Constituição e na lei organica da Justiça Federal.
Ahi •está, por exemplo ,o proprio r e·g imento ele tr ibunal a
dizer no § 3° elo art. 65 o seguinte : "O t r ibun al se d eclarará in'co mpeten te pa ra conceder a ordem, si não se veri fi car .a~gum dos
casos especificados no art. 15 § 3" dess.e regimento." E os casos
especificados no § 3" elo art. 15 são todos r efer entes á pri.são ou
ameaça de prisão illegal, d-eclarando a Constituição no art. 360
quaes os casos que deverão ser julgados como de prisão illegal.
Como se vê, não ha nenhum caso espec-i ficado qu e se r efira ao exercício ele funcção publica ou direito político.
Eis a evolução -ele habeas- corpus entre nós, segundo a brilhante clescripção feita pelo sempre lembrado magistrado fluminense
Dr. Marcellino Coelho, ·em sua obra notavel - O habeas-co?'ZJUS;
no começo da nossa organização politica não foi a medida elo
habeas-co1·pus inserida na Constituição. Já vimos que o Sr. Teixeint ele Freitas nos •ensina que por intenneclio elo interdicto possess urio conced·iamos a inviolabilidade dos direitos de cidadão.
Como Codigo elo Processo Criminal, constituia-s·e a instituição do hab eas -corpus.
Em seu art. 340 e seguintes, ·elle des e nvolv eu toda a materia.
Mas o art . 340 só fallava em prisão ou constrang·imento ille-g.aL

A interpr.etação foi a mais .restricta.
Nos primeiros annos de execução do Codigo (O do Processo)
diz o Sr. Oliveira Machado, em sua obra sobre o assumpto: "enten-·
d·eu-se que o habeas- co1·pus só tinha logar em caso -ele prisão corporal, prisão physioa, pela effectiva apprehensão do individuo."
No emtanto já o Sr. Pimenta Bueno, em seu processo criminal, final elo art. 326, nos ensinava: "do exame tanto das leis es-

3'38
tmng.eiras como das nossas, vê-se claramente que esta valiosa gar anti-a é conferida _não sómente contra a prisão arbitraria e sin1
contra todo o constrangimento illegal, ou elle provenha de uma
detenção injusta ou de ser elle v·erificado em lagar ill egitimo, em
carcere privado, ou resulte de uma exigenc-ia forçada ou oppressão
que .c omprima indevidamente a liberdade do cidadão ou elo hoDlem.n

Surgiu, então, a " imminencia do perigo tão r eal como a propria prisão e então bastava a ameaça para fundamental-o" e co
mo consequencia immecliata o recüTso tornou-se tambem prevan
tivo ein qualquer caso."
Publicado ,a Cocligo do Processo, annos passados. ".os tribullaes
firmaram a jurisprudencia ele aproveitar igualmente ao caso .ele
am eaça de prisão", refere o mesmo Sr. Oliveir-a Machado.
E tanto esse pensar estava na necessidade da instituição, que
o legislador no art. :v_g §· 1 o da lei n . 2.033, de 2u de Setembro de
1~'< 1 , veiu confirmar essa jurispruclencia es tatuindo "ainda quando o impetrante não tenha chegado a soffrer o constrangimento
corporal, mas se veja clelle ameaçado. "
Em um outro ponto a no~sa legisfação acompanhou a evolução
ela instituiçãe elo haebcts-corpus, estabelecendo até as limitações
quando de prisão po r prom 1ncia. regular de j uiz competente ou
conclemnação na m esma conformidad·e.
Essa:s restricções vieram dar maior vulto á instituição e á
liberdade . Não foram leis r·eaccionarias : Em paiz nenhum em seu
berço a instituição deixou de salvar essa excepção.
Sob -a s instituições repu blicanas ·esse conceito não foi alterado . E é o proprio Suprenio Tribunal que vem dar-nos a prova dessa ve rdad e, no se·guinte considerando elo accorclão u . 936, de 27
dE; Janeiro de 18-97, n egando o ha.b·eas-cor·pus impetrado pelo Centro lVIonarchista ele S. Paulo:
" Mantenho o recurso extr.aordin ario e suma.rrissimo do habects-corpu,s tal qual já existia no Codigo elo Processo Cr·i minal,
arts. 340 e 353, -e na lei n. 2.033, de 20 de Setemb1'o ele 1871, art. 18
§ 1°, sob :a sancção elo art. 207, n s . 11 a 13, elo Codi.g-o P.enal, isto
é. como um instr·umento tão súmen'te aestinaclo ct pr-oteger a Zib eTdaà:e co1·porea do cicladãó contrct qualquer const?·angimento illegaZ
ou. sua nmewça. O art. 72 § 2~ da Constitu ição interpreta-s e de accôrcllo com as citadas· leis e I).ão se presta, :apezar da incletermirra-·

..
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· ção do seu texto, a ser ampliado á off.ensa de todos os dir-eitos, sob
pená, não só d·e. abranger a defesa dos direitos r eaes, e, portanto,
a posse dos bens, o que é absurdo manifesto, mas <de nullificar o
mesmo pa cto tuncla?nental, cuja int egra prohibe que o Poder Judiciario , cl e ~egado 1J'i ta.liC'iamente a rnagistrados não el eitos p elo pov o, se rLTVo1·e ern Oov enw dos Governos da. União e dos Estar1os,
e, po·is, em a?·bitro sob erano ela execução das deliberaçõ es admin·istn~;t·ivCts p?-opostas ú.s e:x:i[Jenc·ias de interesse publico, resalvados

no processo d:e acçãJo especial creada no .art. 13 da lei n. 221, de
20 de Novembro de 1894, conforme se vê do ·§ 7•".
Esse pensamento puro do conceito classico do hab eas-corpus
ahi sustentado brilhantemente pelo tribunal ·em uma de suas sent enças, o foi tamb em com o mesmo brilhantismo por. um dos seus
ma>is ·emin entes membros, o Sr. P edro Less1a. Disse S. Ex., em
seu voto no accordão .em 17 de Dez embro, que "o instituto do habeas-corpus t em por funcção garantir a liberdade physica ou o dir eito d·e i?- e vir, obstando a que s·s.ia a lguem ·encarcer.a d o, exilado
ou detido. •a não s-e r por s entença de juiz ·competente, profer·id.a de
accôrdo com as formalid ades legaes ",
E não foi essa .a primeira vez que o eminente magistrado sust entou essa opi,n ião sobre ·O instituto do hab eas-conJuS. No pr oprio
accordão de 8 de Dezembro de 1909, di sse S. Ex.: u Neguei a ordem de hab eas-corpus, porque o fim que se tentou conseguir impetr.ando'-a, não foi gar wnti r a lib e1·dadc indiv·idual sôntente, mas
resolver ou constituir uma questão. de investidura em funcções de
ord em le'gislativa.
Ensinam os publicistas ·i·nglezes e am eri canos, que nesta mat eria são maest1·i de calor ch e sanno, ·qÜe o hab e(l}s- cor pus t eve por
funcção garantir unicamente a lib erdad e individual; Cooley, depois de assignalar que o habeas-connts é uma das principaes sobreguard.as da liberdade pessoal, r eproduz a noção -de libe\·dade in·dividual de Blackstone: p ersonal li /J erty cons~ sts in the power
o1' lo cornotion, ot chanrping si tuation, or movin on e' s pe1·son to
whatso ev er pZac'e one' s inclúnation 1nay direc t withou t i 1np1·isonr
m ent or r est rain, unless by clue caus e of law."

E assim termina o mesmo ministro o seu pensamento: ainda
que se adopte o conceito da liberchude individual dos que m aü;
dilatam esses direitos, como, por exemplo, o que no.s minis.tra A.
Brunialti, no segundo volume de sua obra - Il D'iritto Gonst-itw
M.- 22
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Z'ionale e la politica, pag. 642, nunca será permittido affirmar que
o habeas-co-rpus seja meio regular ele garantir a liberdade individual, resolvendo simultaneamente outras questões envolvidas propositalmente na decisão elo habe(ljs·co-rpus, que fo.i o que se pretendeu nestes autos."
Eis .ahi peremptoriamente formulada a coll'demnação do procedimento do tribunal de resolver, á sombra do habeas-corpus, outras questões proposita:lmente nelle envolvidas, d·e natureza ess enci-almente política, como reconhecimento do principio de autoridade do Conselho Municipal que jámais poude legalm.ent·e constituir-s-e. Foi isso o que os impetra ntes visaram. Foi isso que estava na mente do tribunal eonoeder, ahi estando a prova el-e sua incompetenóa para ing.erir-se em uma questão -essencialmente politica como essa do Conselho, descle suas origens até a sua solução.
Essa feição politka impõeJ-se em todos os seus elementos, porque,
afinal de contas, a questão do Conselho reduz-se á questão da le-g-itimidade de um poder elo Governo do Districto Federal.
E' uma questão identica, questão ele dualidade de Governos
ou de assembléa;s nos Estados que os mais notaveis constitucionalistas co·nsi·deram de caracter exclusivamente politico, entregando sua solução exclusivamente :a o departamento político da União
e jamais aos tribunaes .

Diz -cl.ark Hare em ·s ua ob-ra - Ame1·ican Oonstitutional Law:
"Admiravel ·como é o arranjo que constituiu o Supremo Tribunal como o sup-r emo interprete da Constifuição, entretanto, pela
natureza das cous:as, e1le não exerce em absoluto essa facu:dacle:
existem casos em que ü Congr-esso é o unico juiz da natureza e exterusão de seus poderes e nenhum recurso pód·e ser feito a,o judic-iario."
Diz mais: "Si, por exempl-o, existem ·dous Governos riva;es em
um Es-tado e qualquer de jles appella para o auxilio do presidente
baseado naquella clausula constitucional, seu d.wer é determinar
qual delles é o legitimo, e ·q ual deva ser mantido, e essa decisão
será conclusiva, não só -em relaçã.a ás partes, como ao jud·iciario, mesma feita sem razão, ou como r-esuLtado de lutas políticas.''
Ora, .s i os mestres ensinam que o litigio de .autortdade, o principio de legitimi-d-ade dos poderes constituídos dos Estados são r er
solvi-dos pelos -d-epar-tamentos politico.s da União, como co.mprehender-se que a legitimidade de um Conselho Municipal cuja carta
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é outorgada pelo Coilgresso Nacional seja resolvida pelo judiciario e não seja uma questão essencialmente po!itica?

Acompanhemos o notavel constitucionalista: "a questão de
saber diz elle, si um acto político póde s·er em baraçado p·elo jucli.ciario suscitou-se ha muito tempo no caso Th e Gher·okee Na .
t-ional v . 'l'h e Eta:te o! OeoTgicL, chegando-s e á mesma conclusão.
O proj ec to tinha por fim prohibir Georg.ia, seu gov ernador,
procurador, juizes ele paz, -commissarios de policia e todos os outl'os funcciunarios ele executarem as 'leis do Estado no territorio de
Cherok-ee, como es tava definido pelos traba'hos entre os Estados
Unidos e os filhos de Cherokee e que duas leis votada s pela Georgia em 1828 .e 1829 fo·s sem cleclaracl.as inconstitucionaes .e nulla.s
e que um identico decreto d·e via ser sa.nccionf!Jdo em r elação ao
pret:e.nso direito el e Georgia á posse, gove·rno ou fiscalização das
terras, minas ou outras propriedades dos habitantes de Cherokee.
O projecto foi rejeitado por incompetencia, porque o territo·
rio de Cherokee não era n em um Estado estrangeiro, nem Ul''
l.Dstado da União, na significação ou no sentido da outorga do
poder judiciario aos Estados Unidos.
Mas, o Chi·ef Justice Marsha11 tambem disse que "si Unha p edido ao tribunal mais do que decidir sobre _.a propriedade
dos índios, pedindo-se que se fiscalizass-e a legislatura de GeQ'rgia
e limitass e o eX'ercicio do seu poder politico. A conveniencia ,! ro
tal intervenção poderia ser bem duvidosa, era mesmo que o poder
judidario exercer um poder político."
O principio da incompetenci.a dos tribunaes nas questõ es politicas é um principio car•deal ao regimen das constituições escriptas, como a nossa, de poderes harmonicos e iguaes e, sem o qual.
o poder judiciario tornar-se-hia o supremo a:rbitri.o da Nação, o
Governo dos governos da União e dos Estados, como muito bem já
disse o proprio Tribunal em um dos seus accórdãos acima citado.
A mensagem transcreve opiniões de notaveis commentador"'s,
como Coxe, Nelson e outros e que não pr.ecisamos aqui reproduzir, porque a ellas aclclitamos opiniões de outros -constitucionalistas
nã.o menos notaveis éomo, por exemp'lo, Story, que diz: "em muitos casos as decisões elos Poderes Executivo e Legislativo. assim
proferidas, tornam"se d·efinitivf!JS, não send.o por sua mesma natureza susceptíveis de revisão.
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Assim, ainda é· claro que nos assumptos de caracter exc;usiva mente politico, legislativo ou executivo, como autoridade S•lprema pertence aos ramos legislativ·o e ·executi v.o, não pod•em as
suas decisões ser redigidas por outra qualquer •a utoridade:" ·
Ora, o que fez o Supremo Tribunal no seu ultimo accórdão
sinão rever o acto do. Presidente da Republica, o seu decreto de
4 de Janeiro do corr.e nte anuo, que o 'rribunal julgou inconstitucional, sem que ninguem lhe affectasse tal questão pelos processos
ordinarios de direito?
Não é só isso .
Jámais o Supr.emo Tribunal podia tomar conhecimento desse
acto, porque elle é exclusivamente de natureza politica e emana
dos poderes politicos do Presidente da Republica, cuja acção é
completamente discricionaria e a este proposito, diz muito bem
Jolm Orclronaux ·em sua obra Constitutionnl Legislation in the
Uni-tecl States, á pagina 102 : "este Poder Executivo extencle-se sobre diffeT•entes bases, .o seu exercicio está apreciado com desempenho de funcções que não são de caracter legislatiyo. Seus podenes
são pela maior parte ppcleres politicos. Elles r.eferem-se á pol.itica externa e á politica interna elo Governo e legitimamente T!ão
estão dentro elo escopo dftS inv.estigações jucliciarias. As côrtes não
podem pesquizar seu exercicio pelo Executivo ."
Eis ahi a prova provada ele que o Supremo Tribunal usurp•JU
ele suas attribuições e invadiu as .attribuições elo Presidente ela
Republica conhecendo do seu decreto e julgando inconstitucional,
porque nesse procedimento h.a um duplo attentaclo constitucional:
o 'l'ribunal julgou ela constitucionalidade cl,e um acto por uma
acção ordi'naria e sem provocação ele partes e o Tribunal quiz
consciente e proporcionalmente restringir e limitar a acção polit:
ca elo Presrclente ela Rem1blica.
O decreto fulminado pelo Tribuna'l emana, dissemos nós, clr;;;
poderes politioos do .c hefe ela Nação, cuja acção é cl·i.scTióonaria,
estando •e xclusivamente ·e m si o criterio de exercei-a. Eis, como
prova um axioma de direito politico resultante de um caso debatido nos tribunaes amer.icanos e por elles mesmos firmado francamente: discrição poliUca abraça, combina e considera todas as circumstancias, .acontecimentos e projectos estrangeiros ou nacionaes
que affectam o interesse nacional (Wyneh.auer V. People)_
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Voltemos á questão ela incompetenci.a judiciaria nas questões
essencialmente _p o!iücas.
A doutrina elos escriptores citados pela mensagem presiclencia;] e por Story, como acima mostramos, é sustentada tambem
com .a mesma clareza por Von I-Iolst: "em quanto a supr.ema côrte
tem sempre dado a sua opinião em uma instancia superior sobre
questões disputadas ele direito constitucional que pertencem á sua
comp.etencia, .agindo perante ellas em um caminho. constitucional,
têm, entretanto, sempre declarado que não lhe é permitticlo envolver-se em questões politicas do Presidente da Republica nem é
competente para nellas envolver-se sob allegação de que o Presidente estava pre.sfes a cumprir uma lei inconstitucional."
Esta opinião de Von Holst t2m uma applicação especial ao
procedimento do Supremo Tribunal julgando inconstitucional um
acto exclusivamente político do Presidente ela R epublica, qual
seja o decreto .a,e 4 ele Janeiro elo corrente .anuo.
Não precisamos nos al!ongar nestas citações par.a demonstrar
que é principio corrente e incontestavel no consti-tucionalismo
americano ele qu.e os tribunaes não intervêm em questões politicas. Resta-nos sómente demonstrar si o caso elo Conselho é ou
não uma questão politica. Estamos certos ele que ninguem lhe negará essa natureza . Mas procuremos demonstral'-a com as mais
inconcussas provas .
Ninguem negará que -o Conselho 'Municipal não seja uma
corporação poUtica, porque uma corporação po!itica é a que tem
principalmente por objecto a .administração elo Governo ou a quem
pod eres ele Governo ou parte destes poderes têm sido d.elegaclos.
Não depende da magnitude ou vari·edacle de assumptos sobre que
ê delegado pe!.as legislatura.s n em seu caracter, cl,e corporação poliüca da maior ou menor autoridade que a corporação exerce directamente. p elo pov·o e por meio ele uma commissão (Aut·yansen V.
Kclca~wclc Insp . CommAssrion).
Ainda mais: o termo de corporação po!itica é synonymo elo
termo corporação municipal ou corporação publica_ Muitas ve:!'!es
é usado p.ara significar uma communidacle fechada em extensiva
autoridade civil (Winspar V . .HoZman Dist.)
Eis ahi clous casos julgados pelo. Tribunal . Amer·i cano elos
quaes resultaram estes axiomas acima transcriptos.
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O Go.v erno Municipal desse Districto é todo elle creação dos
poderes políticos da União. O Prefeito é delegado do Presidente
da Republica com a sancção do Senado Federal, e a I.ei org.a nica,
dentro da qual elle age, é decr etada pelo Congresso Nacional com
~, sancção do Presidente da Republica.
O Conselho Municipal é, por conse·guinte. uma corporação política 'e o decreto d·e 4 de Janeiro do Sr. Presidente ela Republica
é um acto ·exclusivamente político.
Logo, o caso elo Conselho qu e o Tribunal procurou muito illegitimamente reso~v e r por meio do recurso elo habeas- coTpus é
uma questão essencialmente política e que por .isso mesmo . está
fóra ela alçada indiciaria.
Entremos agora no lado da questão ele muito interesse e importancia, qual seja a posição que o Presidente da Republica devia assumir perante os actos de hab eas·coTpus que foi u.m .attentado ás suas proprias attribuições.
O principio ela harmonia elos poderes reclama dos seus repreO Tribunal
e o Presidente sentantes e os obrigól. a m1anterem-se em sua esphera const'itucioda Republica na! de acção. porque qualqu er excesso importa em um ·conflicto
entre elles de grandes inconvenientes á ordem constitucional ·e
aos interesses do paiz . Felizmente, no r egimen das constituições
escriptas e tão sabiamente prescriptas as soluções desses conflictos devem se operar sem o menor abalo e p erturbação da ordem
publica . E' evidente que os poderes publicos , quando transpõem
os seus limites constitueiqnaes, têm um fre-io contra semelhante
usurpação que os faz recuar ás relações normaes inclispensaveis ao
ec;: uilibrio constitucional.
Si a usurpação é pratjcada pelo Congresso Nacional, o correctivo está no departamento executivo ou judiciario por meio do
veto ou por meio da nullidale do acto em especie pelo judieiario,
em vista ele sua competencia de supremo interprete da Constituição. J<Jm qualquer das hypotheses, a usurpação legislatv.ia fica sem
o menor effeito no terreno pratico sem prejudicar direitos •e
garantias ·d·e nenhum cidadão.
Si a usurpação parte do Presidente da Republica, ahi -está,
c-1mo muito bem diz Story ''a acção do Congresso pelo seu poder
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de impeachment ou um appello .ao d·epartamento judiciario, além
dos recursos .eleitoraes pelo povo."
Eis ahi a lição dos mestres sobre os processos postos em pratica como remedio contra usurpação dos poder•es constituídos,
afim de traze l-os ás suas :relações normaes. S erá possível que
não haja nenhum recurso contra o Poder Judiciario quando
transpõe seus limites cons t.itucionaes?
Responde Story: "si a usurpação parte do judiciario .e origina-se em motivos corruptores, o poder do impeachment renovará
a~ offensas e ·em certos casos a autoridade legislativa ou ex.ecutiva interporá uma etficient e ban·eim. Uma lei declaratoria ou p:ohibitoria poderá, em muitos casos, ser um compl.eto remedio."
Foi inspirado nestes pr.incipios que Bancrort, em sua obra
notaveL Hist. of the tonrv.a tion ot thc Const. of th e United Statelf ,
cliz:

"O alcance ele uma sentença do Supr.emo Tribunal só é irreparavel no tocante ao caso particu~ar em litigio; e a ·esse, com effeito, .a sociedade se submette para evitar a anarchia na solução
quotidiana de factos normaes . Mas, si envolve questão de dir·eito
cons titu cional , a ta! resp eito não encen·a o j-ulgamento foTça defin-itiva; pa1•a preVJa,!ecer, ha à!e ser jwsto. E , si é justo, r.eceberá
justa .sancção e o conceito geral dos 'imparciaes. Por mais· soUdos que sejam os seus foros de inteireza, o juiz não pôde pretender a infallibilidad·e, .antes com incansavel afinco se esmerará em
accrescentar, corrigir ou reforçar os seus actos consoantes os dictames da reflexão cada vez mais madura. Ainda que supremo,
esse tribunal é in:flerior e subordinado á Constituição; della lhe
provém a autoridade, pois toela a senten r;o; contrarie~ aos ter mos
elesta el étegação ca1 ·ece ele valor, fóm elos l'irnites ela espec·ie resolr
1jiela. P·ela sua propriedade e superioridade a intenção constitucio-

nal prefere ao acto inferior e subalterno -da magistratura que tem
de executai-a; aliás, de definida, a Constituição se transfo rm aria
em ind·efinida. Portanto, anele a Constituição colliel'ir com urna aecisão do tribunal , a autO?-idcuZe pr'i1nonUra e p eorm,anente elo sobe"
rano annuUa o acto do poeler sub1n ettielo á sua regra, mantendo

inalterada ·e inalteravel a sua sentença suprema sobre as restricções por eBa mesma instituídas.
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.Sustentar que um tr,i bunal, abrindo-se-lhe os olhos a um caso,
deve todavia mantel-o só porque uma •v ez articulou uma oiJ)inião
judici al, seTia TevestiT de inv·iolabiz.icladf) o capTicho e assegura·r
preponcZm·nncia o acerto do executo1· sob1·e ct Constituição a quent
jurou obeclece1·. As•s im como se te1n, por ir·r ito e mtllo o acto ela l egislatura qu e tmnsgreclir ct Const'it~tição, as cle cisões· eLo SupTenw
7'T·i bunnl qtt e a cont'l'ariare?n são igualmente vcís e nullas.

Não se di·g a, pois, •qu e as sentenças judidaes teem ·ess·e caracter abso lu to ele obriog-a.toried·acle e essa infa.llibil.idad e qu e lhe qu erem em prestar de que o regimen re,p ublicano tal como ex ist e 1n
nossa constituição não t em recursos para r esolver os conflictos
entre a qu elles clous poderes ·e fazer recuar o t ri'bu·nal á sua orbiw
ele acção constitucional.
:Não é a primeira vez, entr e nós, que o Presidente da Republica d-eixa de dar cumpri.m en to a uma senten ça de hab eas -corpu 8 •
O Sr. Presidente cl.a Republica não ·fez mais do que imitar o procedim ento d e um seu antecessor e imitar o procedim-ento d·e Lin·c oln
em um cas o de habeas-corpus qu e ·e lle tambem não cumpr.iu, justifi cando -o com as .s eguint-es palavras, o s·e u acto: "em casos poli ti·
cos como o de qu 8 se trata, t~es d ecisõe-s não obrigam os clous outros •p oderes, pois, ·se ao jucli.ciario tivesse sido -c on:fer.i da essa supr·emacia sobre os outros poderes, o .f,acto importaria em t er o ·P O'V O
abdicado e coll ocaclo o se u pro,p rio destino ·n as mãos ela côrte su·
prema".

Foram -essas as palavr as ditas por Lin coln em s ua mensagem
d.i ri•gicla ao Congr-esso Nacio nal quando não deu execugão :ao habeas-corp u s ele Merry.man.
Pocliantos tambem appellar para o caso d e -Merryman em que
o hab eas-cm·pus da côrte suprema cnão foi ·cumprido pelo ·Presidente da 'Republica. ·E ' evidente, .por ·c onseguinte, que -o Sr. •Presiden te cl1a 'R epublica não praticou um acto •S·em precedentes e sem
justificat iva aonstitucio:na l, pé,rque jama is elle poderia .h omologar
uma usurpação consci-entemente ,p ratica,cla contra os seus poderes
pelo !Supremo Tribunal.
A proposito -da -cibação d-e :Story ·s obre •os ·proc-essos constituci-onaes de .d:erimir o conflicto dos tribunaes com o Presid•ente da Republica, só temos a a dmi rar e a lamentar .q ue em 21 :annos de vida
Pepu:b licana, ·O seu legisLad•or nãJo tenha cumprido o dever intrin·
seco de ·seu mandato e para q,cautelar os interesses da R epublica,
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qual seja o dG não promulgar a lei dG rGspons,a bilidade do ·SuprGmo
Tribunal.
Emquanto, nos primeir·.o,s annos da Republica, o Congresso
promulgou a lei que dGfine e regula os crimes dos repr·e sentantes
do·s Poderes Legislativo ·e .E xecutivo, deixou de lado !OS juizes, co-mo
si tiv·essem o privil egio de sempre observarem o seguinte conceito
de .Story: "O poder judici•ario jámais é ·exercido p<ll'a o fim de dar
effeito ,[t vo·ntade do juiz, .mas sempre para o fim de dar effeito á
vontade da legislatura, isto é, á vontade da lei."
T em , po·is, razão o Presidente da Republica, quando diz: "Deix,ando assim d e dar ctmlpriment,o a um aresto illegal do Poder
Judiciario, cumpro o meu dever, pois não me posso conv·encer de
que uma simples ord·em ele habeas-corpus, tenha o alcance de nullificar solemnes decTGtos do Poder Executivo e muito menos actos
po!iticos que reflectem o pensamento e a vo·ntade dos dous outro::;
poderes."
·E, ·COliDO o Presidente da Republica appella para o Congresso
Nacional e a propria Nação, afim de apreciar .os antecedentes do
conflicto e üS fundamentos de seu acto .p ara julg:ou dos intuitos dJ
seu pro.c·e der, a Commissão de Constituição e Jus tiça da Camara
dos Deputados:
•Considerando que o decr·eto de 4 de Janeiro do corrente anuo,
não € mais do que um acto emanado das faculdades politicas do
Presidente da Republica, em cujo ex·e rcicio ·elle é cliscricionaria,
porque é o julz competente de seu momento e de sua oppo:rtunidad e, ·e, considerando ainda mais que o mesmo decr eto é a cons ~
quencia logica e natural do decreto de 26 de Novembro de 1909 e
estJá dentro do ·espirito da lei de 1902;
Considerando que 'O !Congresso Nacional, por isso mesmo que
essa competencia no chefe da Nação, no alludiclo acto,
não poderia tomar a si a ,funcç:1o ele um voto de approvação ou
reprovação sobr·e elle porque nãJo .foi feito aa rejercnaU'm, o que
importaria em uma usurpação de p·o der em que incidiu o ·Supremo
Tribunal ·C ontra o _Presidente ela Republica e em que não põd ~
incid.ir o Oo.n gresso Nacional, justHi·c ando o não cumprimento da
sentença de habeas-corpus;
re<Jo~rhece

Considerando que esse não -cumprimento não foi mais do ·que
um dever do Presidente da Republica contra uma usurpaçiÍo dr'
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poder, praticada pel'O· 18-upremo Tr.i bunal e que imp·ortou na lnvul'·
são da ordem constitucional;
rConsiderElindo que a mensagem .s obre o caso ·do Conselho não
passa para a !Comnüssão de ~Constituição e Justiça de um simples
Jo·c umenbo· communicatiVlo, como se deduz .da propria mensagem;
Considerando que o Presidente da Republica cumpriu esse
dever dentro da orbitra de suas funcções constitucion<~~es:
A 'Comnüs·s ão de ConstituiçãJo e .Justiça é de parecer que se
archiv·e .a mesma .m ensa;gem, inteirada como fica a Camara dos
Deputados do 1seu ·c onteúdo.
,Sala das .Commissões, 25 de Maio de 1911. - 1i'1·ecle?"ico B01·ges,
presidente. - F'elisbello Freire, •relator. - Astolpho Du í'm.
Domingos Gu·im..arães. Lamenha Lins.

Gam.pos Gartier. - - Raul F'on4'mcles. -

etn sepaNa sessão passada pedi ·v ista deste parecer, já subscripto p el a
rado elo Sr. maioria da Oommissão de Justiça, porque estava em r.adical c1bPeclro Moacyr cordancia com a exposição e critica dos factos, bem ·Como com o.s
doutrinas constitucionaes sl.!steni:Ja;das peLo illustre relator, oujo
cultivad'o talento não logrou vencer as diffkuld<11cles dnsuperaveis
inher·entes á .f!.agrante illegaloiclade do acto elo Governo, cl·e sacatanclo
o Supremo Tribunal Federa) e violando a autonomia do Dist'ricto .

Yo~o

.Seguem abaix1o a.s razões elo meu voto divergente, ·e o.ffereça
para lhe s-erem .annexadas, como novas razões d·e cleoidir para a
Camara, a sentença ainda .hontem proferida pelo eminente juiz
Pires .e Albuquerque 11a acção s·ummaria especial proposta ;p elo
Conselho dissolvido, e a petição do habeas-coTtJtos não cumprido
pelo .Sr. Presidente da iRepJlblioa.
Os factos e a
No dia 31 ele Outubro ele 1909 se realizaram nos clous districtos
lei
eleitoraes, em que ficou clivididio o Districto Federal (decreto
n. 1.619 A .d·e 1906) as eleiQões para os 16 Jogares de intendentes
municipaes, sendo permittida a reeleição doa então intendentes em
exercício. (krt. P do citado d·ecreto.)
A .apuração s·e fez 1110s termos da lei .n. 939, pela .Jnnta de
Pretores, 'Presidida por um delles, -sendo por ·ella diplomados os
candidatos: Ernesto Garcez C aldas B<arr·e to, Alberto de Assumpção.
Juli!o Henrique Carmo, Manoel Correia ·do Mello, Guil'herme Ma-
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noel Pereira dos Santos, <Manoel Joaquim Marinho, Julio Francisco
Sant'Anna, Ezequiel Far'ia ele Souza, ·pelo 1° districto; Enéas Mario
de ·Sá Freire, José Clarimund•o Nobre d·e !Mello, Hm1orio dos Santos
Pimentel, Antou.io •RodTigues Campos 'Sobrinho, José Mendes Tavares, Francisco Pi nto da ·F ·o nseca Telles, Ped ro Pereira d·e Carvaihio e Thomaz Del.fino elos iSantos, pelo 2•· clistricto. ·
!No dia 20 ele Novembro (art. 9" do decreto. n. 5. 160, de 1904)
se reuniDam os cliplomado·s .na sala das sessões elo Conselho !Municipal, rna;s, ahi, se cliv.iclim,m em dous g-rupos, um .presidiéJoo pelo
ST. Manoel Corrêa de Mello (59 annos) o mais velho dos presentes e de todos os diplomados (art. 1 do regime11to interno do Conselho), secretariado p elos intendentes Manoel Marinho ( 3·6 annos)
e Ernesto ·Garcez ( 37 arrnos), os clo.us mais moços, d·entTe as ·presentes, por se haver recusa-do o .Sr. Fonseca Telles (27 annos), o
mais moço de todo•s os ·clipliOlnaclos, a servir de secr•e tario (-vlde
acta ela 1" sessão pr eparatoria) ; ·e o outro presidido p elo Sr. 'Clarirnundo ele Meno ( 45 >annos) que não. era o mais velho, nem
mesmo entre os seus compwnheiros ele grupo, pois o Sr . Thomaz
Delfino (50 annos) e Pedro. ele Carvalho ( 47 annoos) eram ma.is
vel·h os, e o .Sr. Sá ·F reire ( 41 annos), que serviu de 1o secr etario,
não era tambem o mais moço entr e os que sE:rviam á mesma facçãio:
havia antes clelle o Sr. •Mendes Tavares (37 annos). As idades,
supra indicadas, se acham comprovadas por certidões juntas aos
autos oclo p edido de habeas-conJUs n. 2. 794 e constam dos annae ~
elo Conselho·, aliás nunca contestados.
Nos termos elo r e.gim ento e ela lei, pois, uma unica mes.a era e
poderia ser a legal - presidida pelo .Sr. Manoel ·Corrêa d e Mello;
e só perante ella, pocler.i a ser .feita a eleição de que trata o art. 3''
do regimento interno, para, uma ·vez constituída a mesa provisoria, perante ella corre1; o processo de verifioação, até á posse d')
no.va mesa, nos termos do art. 10 do regimento e art. 9 do d8·
ereto n. 5 .1:60, de 1904.
:Ess·a clu:p!ici clade de mesas c de processos de verificação co ntinuou a~é ao d.i a 26 ele Novembro de 1909, quando .foi exped ido o
decreto :pr es id en c~al n. 7.689, cuja emenda é a seguinte:
".Determina que até ulteri or dEoliberação do Congresso
Nacional, o Prefeito administre e go.v·e rne o Districto, In-
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dependentemente de collaboração do Conselho, que é considerado não existente, por não se ter constituido na
fôrma -de direito."

1Com tal decreto não ·se con-formaram as duas parcialidades e
ambas recorreram á justiça, pedindo o seu apoio ·e o seu amparo,
sendo que em primeiro Jogar, recorreu a crue tivera a presidencia
el o Sr . Clarimundo de Mello, (P·etição ao juiz fedenú ela 1" vara
em
ele Novembro. de 1909) e, posteriormente, em 8 ele Dez·embro
ele 1909 a presidida pelo Sr. Corrêa ele Mello, o.ri·g inariamente, ftO
Supremo Tribunal Federal.
A' 'p rimeira negou o Dr. juiz federal ela 1• vara o habeascorpus impetrado, sendo confirmada essa sentença por accorclão
n. 2.793, ele 8 de Dezembro de 1909 (relator o Sr. Ministro Canuto
Saraiva) e a segunda obteve favoravel acolhimento daquelle Tribunal por accordão n. 2.794, ele 11 ele Dezembro ele 1909 (r.elator
o Sr. ministro Goclofreclo Cunha).
Em outro requerimento cle1 habeas-corp~<S· em favor ele todos
o~ 16 -candidatos diplomados, o Supremo Tribunal, por , accordão
n. 2.797, ele 15 ele Dezembro de 1909, julgou prejud'icaclo o pedido,
na part~ relativa aos oito candidatos a que se referiu o accorclão
n. 2.794, mas concedeu a ordem aos outros oito, que eram justamente os diplomados pelo 2° çlistricto : "para que tenham livre
ingresso na casa do Conselho, afim de exercerem os direitos decorrentes elos diplomas ele que são portadores, mas perante a 'mesu presidida pelo Sr. Manoel Corrêa ele Mello, que é o mais velho
dos intendentes diplomados . cu:ia mesa já foi declarad-a legal por
ter sido organizada d·e accôrdo com as formalidades elos arts. 1 e 3
elo regimento interno elo Conselho e disposições elos arts 10 e paragrapho unico e 92 da Consolidação das L eis sobre organização municipal elo Districto Federal." ( Accorclão n . 2.797, de 15 cle 1 Dezr!mbro de 1909.)
Intercorrentemente, o Supremo Tr'ibunal, tomando oonhecimento elo r ecurso ex-otticio, interpo s to pelo juiz da ·I" Vara, da. elecisão que concedera habeas-coTpus aos oito diplomados pelo 2° clistricto, julgou prejudicada essa concessão, em .accorclão n. 2. 799, á
Vista da anterior decisão dada ao pedido orig.inario n. 2.797.
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Reabertos os ttabalhos do Conselho a 14 de Dezembro (acta
ela 8" sessão preparatoria) foram convidados por edital e por officio a comparecer todos os intendentes e interessados ás sessões
da Commissão V•e rificadora ele Poderes e ás preparator.ias elo
Conselhb, as quaes se r ealizaram com toda a regularidade.
Lido pelo r eiator o parecer d:J, Commissão Verificadora na
sessão ele 22 ele dez embro (acta da 16" sessão prepaTatoria) foi
elle v.o tado na sessão de 23, por não haver voto ·em s·eparado. (Artigo 5° do regimento interno.)
Nessa sessão foram proclamados e reconhecidos todos os 16
intendentes e prestado o compromisso le·gal pelos presentes._ (Acta
ela 17" sessão prepar.atoria.)
Em sessão solemne de posse, realizada om 25 ele Dezembro ele
1909, foi o Cons·elho, então reconhe-cido, ( §· 3° elo art. 7° elo regimento interno) empossado pelo Conselho anterior, segundo se
verifica da acta respectiva e competente termo ele poss·e.
Depois ela posse teve logar a eleição ela mesa definitiva, de
accôrclo com o art. 10 elo regimento interno.
Foi convocada por decreto do presidente do Conselho (paragrapho unico do art. 8 do d-ecreto n. 5.160, de 1904) uma sessão
extraord·i nari.a para a votação llo orçamento, a qual durou até 30
dP. Dezembro de 1909.
Em 31 lle Dez.embro do mesmo anno o Prefeito elo Distri-c to
Felleral em longos consi.den&nclu, nos quaes nem uma vez faL:
allusão á investidura recebida com o decreto n. 7.689, de 26 de
Novembro, .avocou para si proprio .e se investiu dos poderes do
art. 3° -d a lei n . 939, de 1902, e, -de accôrdo com o art. 27 § 7''
do decreto n, 5.160, de 1904, prorogou o orçamento então vigente.
Recebendo nesse mesmo dia, enviado p elo Conselho Municipal,
o orçamento votado para 1910, ·em data de 5 de Jan·e·i ro, o vét-ou,
remettendo-o ao Senallo com as razões de seu véto .
Ness.as razões tambem não se faz a menor .a l!usão ao decreto
d0 Presidente Nilo, de ond-e se -c onclue evidentemente que, á vista
da~ decisões judiciarias, .o Prefeito e o Presidente ela Republica:
puzeram completamente d e lado o decr-eto ele 26 de Novembro,
entendendo apenas que, nos termos expressos de lei, cabia ao
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Executivo l::v! unicipal e não ao Federal a .avocação e consequent<:
investidura dos poderes do citado art. 3° da lei de 1902.
Isso ainda fica mais patente si. se a;ttencler a circumstancias
muito importantes e que não são para desprezar.
Primeiro, os factos que determinaram o d ecreto do Presidente
Nilo for.a.in julgados, por accordãos ns. 2.794, 2. 797 e 2, 799 elo
Supremo 'Tribunal , não justificativos dessa .i ntervenção e differem
daquelles em que se baseou o Prefeito para o seu acto de 31 de
Dezembro.
Segundo , no voto v·encido do accorclão n. 2.794, um illustrc
ministro, insuspeitissimo ao governo pass·ado e .ao actual, e que
por este foi honrado com um cargo de alta confiança, o eminente
Sr. Cardoso de Castro, assim se exprimia:
"Realmente, a dt.acla lei n. 939, art. 3", não soccorre
o mencionado d ecr eto, nem autorizaria a sua expedição;
porquanto, pela interpretação litteral da disposição invo'c ada, quando se verif~cassem alguns dos casos ahi previstos, o Prefeito avoc~.1.ria virtualmente a administração
e o governo elo Distr\cto, independente de estranha e indebita intervenção do Executivo Federal."
Isto posto, .se comprehenqe facilmente que o Prefeito baseass.) o seu .acto exclusivamente em factos occorridos dep ois elas elecisões jucliciadas (15 ele Dezembro) e o PDesielente el<a Republica
em outros occorriclos ant-e riormente (até 26 de Novembro); e se
encontra a explicação .completa para o seguinte consiàerarulum
de decreto prefeitura! de 31 ele Dezembro:
"Cons!iderando que o fa cto d-e chama~- a si .o Prefeito
a administração e o governo do Districto nas circu.mstandas expostas não •envolve nenhum desrespeito ao accordão
do Supr emo Tribunal Federal de 11 d este m ez, porquanto
·o qu e este accordão garantiu aos oito ct.dadãos dipLomados
do 1" districto foi apenas o dir eito de P·enetrarem no •edifício d·o Conselho !Municipal para ahi pros·eguirem na veri-
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ficação de pode1·cs pc. r.:nte a mesa legal , ·e são estes proprios cidadãos que .d·e .claram ter concluido ·e ssa verificaQáo
.e J'econhecEJm assim hav·er o oita:do accordão produzido to·
dós os seus effeitos e esgotado a sua força effidente."
E' facto que, quer uns, quer outros, na opnuao cl.essas autoridades, conduziam á mesma situação - imposs,ibiJ.idade de composição do Conselho por um caso de farça maiür.
O véto do Prefeito foi approvado pelo Senado em sessão de

30 de Abril, com di•s pensa de impressão e quasi que da leitura (!)

de um parecer da Commissão de JustiQa.

O intendente Dr. Octacilio Carvalho Camará, não tendo podido
receber o seu subsidio e repr·esentação .em vf1'tude .de ordem· do
Prefeito, p'I'opoz contra .a Pref•eitura a acQão respectiva, tendo sido julgada procedente pelo juiz dos l!'·eitos da Fazenda, que, entre
outros consideranaa, emi.ttiu o seguinte:

"•Considerando que não tendo o Prefeito, em absoluto, attribuição que o autorize a conhecer e julgar da legitimidade do Conselho Municipal, assim como não póde o Executivo Federal intervir
na verificação dos membros do Congresso Naci.Onal, violou d•e fren.
te, com o deC'reto n. 757, de 31 d3 Dezembr.o de 1909, cl:isposiçéíes
expressas das lei.s oi·ganicas ml.micip<~~es, .a rrog•ando-se attribuiçõ•es
exclusivas cl·o Legislativo Municipal, s endo assim aqu eiJé acto dict.at.o rial e anarchico."
E sendo .a final condemnacla a Municipalidade ao pagamen-to, e
o que foi oonfirma;do por decisão da 1" Camara da Côrte de Appellação.

Continuou o Conselho a -e ffectuar suas sessõ·es até ·á expedição
do decreto n. 8.500, de 4 de Janeirü de 1911, contra cujos .eff.eitos
foi, pelos intendentes, pedido O remedio de hctbCCLS· C01'PU S, conced-i·
·dO pelo Supremo Tribunal, em accordão n. 2.990, d·e 25 de Janeiro proximo passado.
Esta é a nll!rrativa exacta dos factos, embora succinta, resurr..ida. Vej.amo'S as leis e as .objecções do parecer ·e da mensagem.
Acha o r,eloator do parecer que o decreto n . 7.689, de 26 de
Novembro de 1909, assentou em factos comprovados e estava na
esphera da competencia prestdencial.

. ...:
~·

·.'{
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Ass.im se exprime- o r elator, 'reprocltizindo as palavras do Marechal H ermes· em sua m ensagem:
"E, :portanto, estando o Govei·no em 'i'ace de uma oircumstancia de força maior irres istiv eL creada pelo aotó de
HE:"'UNCJ 11 ,
dev-ia nec-essariamente applicar .a disposi ção
contida no art. 3" elo decr eto ele 29 ele Dezembro ele 1902,
' disp.osição qu-e não é tào inutil como par-ece .ao venerando
accordão, :pois qu e, antes ela lei cl•e 1902, a s.olução• prura o
caso era, não a ela entr ega elo Governo elo município ao
Prefeito, mas o ela convocação do Conselho ant·erior, .até
que fosse eleito o novo Conselho, que s·e não pod·era consti~tuir."

Ha ele parte elo Marechal Presidente uma. la.mentavel confusão
ele factos, ele datas -e cl·e oonclusões.
PreJ.iminarmente.
Quando ·O Presidente Nilo expediu o decreto n. 7.689, não havia, não tinha havido r enuncia ele esped>e alguma.
Admitticla, para a;rgum'eutar, a existencia, de facto , dessa renuncia, é ella datada de 16 de Dezembro ( consi.cleTanr.lum do Pref-eit-o ao decreto n. 757) , i~to é, 20 dias depois d-o decreto presidencial.
Ainda mais, prova ele que nessa data não poderia ter a mesma ·e xistencia, está em que os que a deveriam ter subscript·o, foram justamente os primeiros que se rebellaram conbra o decreto
presidencial e correram a :pecl·i r .o amparo jucliciario, para a violencia que allegavam ter soffriclo.
Não foi pois a RENUNCTA que creou a · circu~standa ele força
maior irresistivel, que clev,e11a S·er ·e ntão proclamada pelo Presidente ela Rep1.1blica.

l!Jntencle o Sr. Marechal Presidente que as causas cl·et ermi-nan_
tes ela convocação cl•e um anter-io.r Conselho até á eleição ele novo,
no regimen da legislação ant•erior a 1902; são as ·mesmas que consagrou o art. 3" ela lei 939, ele onde a clive'rsi-clacle é apenas ele s oluções.
Na legislação -anterior a 1902, no . l'egimen ·r epublicano, em qm'
pese a opi•nião elo illustr-e re1ato:r, não existia rem ed io legal algum

. tt-
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:p:ua . o. c.aso da nfto.
eipal.

co)11pps ·ir; f~o n)1

não i·eun l.f\o. do Cqn se.lhQ J\ll;un.i-

O Pr.esident.e Camrros Salles baixou, é certo, o acto . ele 22 de
.Jan eiro ·cJe 1902, c:hamando a exercicio o Conselho qu e tinhatf:nm·
nado o mandato; mas nã.o m enos c()rto é que esse acto d.ict~.t.cl'in.l
f'oi formalmente eondemna.<lo pelos espíritos desapaixonados ~!f• op i_
11 iã.o publ iea, foi considerado como nma indebit:a intervcnr;fw (lo
J!Jx ecutivo na viela normal legislativa elo District.o Federal· c provoemi nnHt f'orm idavel opposiGi'w d:L maioria da bancada <leste
J) istricto, r:u.io orgào, o ill ustr c Sr. Sá l<'reire, apoiado vivamente
pelo Sr. Vasconcellos, p1'ofligou vehementemente e~se acto pres!clencial, intervind-o , dizia elle, no processo rle verificaçá"O d·e poclrres elo Conselho. ( i lnna.rs rl e 1902. Sessão ex traorclinaria, col. TT,
l'ls. 244 a 253.)
l<'oi justamente para ·p reencher ·e sta lacuna que o legislador
de 1902 expreAsam t>nte clispoz a provid encia do art. go da lei
11. 939.
Mas, s i uo r egimcn r epublicano, isto é, na vigenda. das leis
ns. 85, de 1802, 248, de 1894, ·e 543, de 1898, anteriores á lei n. 93\J,
-clr> 1902, como já. disse, e opportun.amente demonstrarei, nenhuma
solução havia para o caso proposto, não acontecia assim no reg!·
men monarchico, sob o lmp eTio da lei el e 1881 cujo evocaçli;o é
feita Implicitamente na mensagem presidencial.
A l<:i üe 1881 nfw deve ser estudada isoladamente, mas, sim,
nc seu historico e na. sua. evolução.
,P ela lei n. 387, de 1846 (art. 118) era ela competencia elo
Govern•o conhecer das irregularidades commettidas nas eleições
elas Gamaras Municipaes e mandar reformar as que contlv·essem
nullidarles.
No regimen dessa lei, por avisos ns. 8, de 11 ele .Janeiro ele
1849, in f"in e, de 12 e de 30 el e Agosto ele 1850, 199 de 13 ele
Junho el e 1858, c 540, de 19 ele Novembro ele 1861, o Gov-erno Imperial cl ecicliu a conyocação ela anterior Camara Municipal, quando
impossível ele se reunir ou se recompôr a recem-e léta.
O legislador de 1875, comprehenclendo quão nMasta e atten.tatoria á autonomia municipal era essa intervenção revisora elo
l<Jxecutivo nas eleições elas Cama.ras Municipaes, lhe retirou essa.
facuMacl e e deu-a exclusivam ente ao Pod er .Judicario (le.i .n. 2.675,
M.-

~3
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de 1875, ~ 30 do art.
, .d ecreto n. 6.097, -de 1876, a;rts. 145 a,
151), mas isso mesmo por meio de reclamação d.as partes.
O legisladoT de 1861 manteve integra a competencia do Pod8r
Judici·ari-o (art. 216 do d·ecreto n. 8.213, de 13 de Agostp de 1881),

mas dispunha:

"Os vereadores e JUizes de paz do quatriennio anterior são
obrigados a servir emquanto os novos -eleitos não forem eulpossados, e bem assim quando, por qualquer motivo, deixar
d·e funccionar a Camara Municipal e fôr absolutamente im·
possivel a sua reunião, apezar ela disposição elo artigo 229."
(Art . :l31, do decreto n. 8.213, de 1881.)
Esse art. 229, citado, autoriza a chamada dos supplentes de
vereadores:
'' ... quando em r.azfuo de vagas ou de faltas de compareoimento
não puderem reunir-se vereadores ·em numero necessario para
se celebrar as sessões ... "
No caso da parte final do art. 23 1 do decreto citado, era chamada toda a Camara anterior por acto do Poder Elxecutivo (aviso
n. 36, de 9 de Abril de 18~3), visto que, nessas corporaQões, no
regimen monarchico, estavaj11 unificadas as duas funcQões, legis·
lativas e executivas, e, ass·im, só um poder .a ellas extr.anho poderia ou dev·e ria Tesolver o incidente .
No regimen actual o caso muclu de figur·a .
Nessa mesma monarchia, de espírito centralizador, de concen·
tração de pod eres, não havia, como já se viu, o d·irei.to de exame
caniifficio de parte do · Poder Judiciario, sobre a legalidade da constituição das Camaras Municipaes, quanto mais do Poder Executivo.
Si dentro de 30 dias não apparecia reclamaQãó para a justiça,
r. os termos do art. 216 do qecreto de 1881, as eleiçoes produziam
todos os seus effeitos, qu.aesquer que fossem os vicias ou in·egula?"{clctcl es nas mesmas ·existente-s, de accõrdo com os avisos ele 8 de
Novembro de 1882, 4 de Janeiro e 7 de Março de 1823 e 24 d e
Dezembro de 1885.
Assim, nos termos ela decisão de 1883 citada, em face do ·ex·
posto na segunda parte do art. 231 do decreto n. 8. 213 ele 1881,
a intervenção governamental só s·e poderia verificar por uma.
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questão d'e facto: nfw se r eunir a Camara Municipal depois de
Bleita e empossada, por n ã o t er par a funccionar o numero .exigido
pelo art. 22 § 6 ela lei n . 3 . 029, de 1881, a despeito ele conv.ocação
ele todos os immecliatos em votos.
Mas, 0omo s e vê á ·evidencia, a questão era simplesmente d e
facto não r eunião da Camara; nunca a da indagação dos processos
pel.os qu.aes a Cam ar a s e tinha conseguido elege r, compõr ou em passar.
Como, pois, tr an sformar essa questão ·de facto em alta >indagaçã o de dir eito, de boa ou má. aJ:'pli caçã.o de J.ei e ele r egimentos"!
Assim, para ultimar este ponto : si o art. 231 elo clecr·et o
1~. 2. 813, cl e 13 ele Agosto de 1881, na 'Opinião presi-den cial, vigente
até ft lei n. 939 , ele 1902, foi r eproduzido no ar t. 3" dessa ultima
Je,i, concr eti zando a mbos sit uações d·e facto iclenti cas, diversifican·
elo apen as n as so lu ções da das fts m esmas ; s i, m elhormente f.allando, a conv,ocação elo Conselho a nt erior, ela lei v elha, foi substituída, n a lei nova, pela inves ti dura do P r efeito; s i se exiígia, a nt eriorm ent e, um acto elo iExecutivo provinci a l ou ger a l, porque a s
Camar.as deviam S ') l' substi.tu:idas em s ua totalidade, e n ã o h av ia,
ent ã o, autorid a de muni cipal al guma qu e p ud ess e convocaT a Camara transa cta ; s i, no r egimen a ct u:a l, são ind epend ent es a s func<;ões J!Jxecu tiv.as e L egisla tivas no DiBtricto F ederal; si a juris·
prudencia pa ra det ermin ar a a pplicação desse le.i sempre foi a
ele simples co nsta tação elos factos rnate·riaes, p r ev istos nas duas
hyp,oth es es do a;rt. 23 1 cita do ; si, fór a desses fact:os m a t eriaes,
qu aes qu er irregularida.cl es na eleiçiJ.o ou composição elas Camaras
eram, no r egimen ant erior, só passíveis ele exam e pelo Poder Juclicia rio, .e , quando isso não occorria, tr ans itavam em julgado, não
se podendo, d-e fôrma alguma, in validar as eleições ou as composições elas Cam aras Muni ci·p aes ; si, no -r egimen a ctual elo Dis·
trkto (d ecreto n. 5 .160, d e 1904) , já p ela t erminante e taxativa
disposição -cl o art. 12 § 1 o elo citado d ecreto n . 5 .160, já. porque
foi ·elimin&do do proj ecto, que mais t a rd e foi a lei n . 939 , de
1902, o r ect1rs o dos actos d e verificação d e poderes para a justiça,
tornando assim o Conselho sobe.rano nesse particular; si nenhum
recurso ele s eus actos cabe pa ra qu a lquer outro pod-er ( a ccórdiJ.o
da Côrte de App ellação el e 1906. caso Anth ero D' Avil a ); si, nos
te1·mos elo a rt . 7 § 3° do r egimento , a o Pl'Oprio Conselho é qu e cabe
dizer que foi 1·econh eeúlo; si, !}ois, .a applicação do art. 3° da lei
1
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de 1902 só se póde ·r eferir a uma questão de facto (não composiçii.o
cu não r eunião dépois de ·c omposto) é forçoso concluir:
1. que é contra a tradição, o ·e spírito da lei e a jurispruden
cia até hoje uniforme, a equiparação do simples facto material da
não composição ou não reunião do Oonselho á má ou irregular
composição ou reunião, para · justil'icar a applicaçao da providencia
do art. 3" da lei n. 939, de 1902;
0

2.
que quando se 0onstata.r esse facto, o prefeito ex-officio
avoca taes poderes, sem necessidade da intervenção elo Executlvo
Federal (voto do Sr. Ministro Cardoso de Castro) .
Mas é precizo attender a um ponto, que convém desde jã esclarecer. Quer .a mensagem, quer '0 relator, quer os diversos jornalistas, que teem procurado defender o acto do Gõverno, se pro·
põem demonstrar a ·existenda de um caso de força maior, como
se 'fo sse ell e o -rl etermin itnt.e elo. aclopGão llas medidas contidas no
ci ta do .art. 3°.
O caso de força maior não é causa direcla de providencia ie·
gal, esta póde ser ·ou a não ~· eunião ou a não compos·ição do Conse·
lho - - as ·q uaes por seu turno podem occor·r er ou pela annullação
de e~eição on ·por qualqu er paso, ind eterminado na lei, -rl e força
maior .
O que justificaria a attitndo presidencial, si tal estivesse em
sua competenc.i a1• seria a nrio cmnpo s'i-ção ou a . não r cu.,i nüo , mas 0
o proprio p·r efeito qu em voq1 cli:w r rru e o Cons elho se compoz,
f]Ue o Conselho se reuniu, ·ernbora, em seu pensar, illegalmente !
Mas teria sido illcgal ·e ssa comp.o sição ?
Teriam sido violados textos expressos da lei e do regimento?
E' preciso distinguir aqui, para argumentar, as duas hypo·
theses, a do decreto n. 7. 689 e a do decreto n. 757.
Naquelle o caso ele ·forçq. maior decorria elo facto el e serem
necessarios, para a sessão de posse e abertura, nos termos da lei,
ONZE INT.E NDENTES MUNICIPAES e, na opinião do Presidente
da R epublica, "as fluas parcialiclctdes em que se clivid.e ct po liti ca
0

do Districo Federal conseguiram caaa uma apenas diplo1nas de oito
Intendentes, os q1wes, trabalhando . na ·v erifi cação ele p':JICler es em
dous grupos separados, não P'/.1-deram constitui?' legalmente o Oon·
se lho."

Ora, a· esse consi-derando se oppõe, formalmente, a verdade
dos factos. Basta attehder á circumstancià que ·e m 26 de Novem-
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Mo de 1909, data do decreto presidencial, um dos alludidos grupo~:;
apenas tinha ter.minado o prazo para a defesa dos candidatos con:
testados (acta da 7" sessão preparatoria) e o relator ainda não
havia remettido o s·eu parecer nem os demais membros da Com·
missão tomado delle conhecimento.

No em tanto, é o Sr. Presidente da Republica quem, em do·
cumento publico, affirma que os clous grupos não pude·ram (não
tinham podido, não tinham conseguido) compôr legalmente o Conselho !
Extranha .p resciencia seria essa do Executivo, de conhecer os
factos antes dos mesmos .occorrerem, si não fosse, como muito bem
disse o Sr. Senador Ruy Bil:rbosa, um lamentavel falso testernunho
invocado pelo primei.ro magistrado da Nação !
Si um dos grupos estav.a, como demonstrei, na sua phase de
constituição, ainda não se tinha podido corporijica? · o evento que
d evera ser por S. Ex 1 , na nova doutrina constitucional, poroclamada como um irresistivel caso de força maior.
S. Ex., o l:::ir. Presidenfe, proclamou o evento avant la lett·re,
não esperou que se constasse de facto. Foi um ·evento, que não
chegou a occorrer, antes ·do decreto.
Releve-me o S.r. relator que manifeste a minha surpreza por
ver a divergencia em que se encontra S. Ex . com .o Presid·ente
:t\ilo Peçanha.
Emquanto ·este reconhecia uma situação já existente "NÃO
FUDERAM CONS'l'I'l'UIR LEGALMENTE O CONSELHO; CON·
SEI,HO MUNICIPAL QU:JD OUA NÃO EXISTE, POR NÃO SE TER
CONiSTlTUhl..JO NA ;F ORMA DEl ID lREJITO ", o Sr. ·relaLor falla (~li
mtt·rwn em - . uma situação que importava na protelação inde·
finida da constituiÇão legal elo conselho-" jámais podia elle pro·
ceder á sessão de posse e installar os seus trabalhos.
Essa d.ifferemçct d e sH u•ação em que o relator e o dec·retu
presidencial collocaram o Conselho é por si só sufficiente para . fazer .ruir todos os argumentos do parecer. " ·
Mas não pôd e passar sen1 um commentario essa outra divergencia ainda com a mesma m ensagem presidencial que · falia em
RENUKCIA, p•a ra justitioar então a acçao MODERADORA do Pr·ef'>idente
da Republica.
Não é, pois, mais necessa,rio insistir sobre 0 caso.
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Resumindo: o decreto do Presidente Nilo não se baseou na
supposta ~enuncia de Intendentes diplomados, porque esta, no
diz er dos propri"os interessados, só se deu 20 dias depois, a 16
de Dezembro e nem mesmo a ella allude qualquer dos consider.andos do decreto, fundou-s-e no facto de já se terem os dous grupos
se constitui-do illeg.almente em Cons·elho, o que .demonstrei se<
positivamente um falso e, finalmente, foi ·expedido sem competencia legal.
Muito bem andou o Supr-emo Tribunal em julgai-o INOPl'OR
( Alce. 2 . 797, •de 15 ele Dez-embro).
-E ' ago-n a tambem occasião de examinar a outra hypothese - ::t
avGcação dos .p oder-es do -a;rt. 3° -d•a lei n. 839, pelo Pr-efeito, s·em depend encia do acto presidencial de 26 de N ov·embro.
'HiN O E ILLICGAL

O Prefeito avocou a s'i a administração e gov-erno do Districto
com -o decreto n. 757, de 31 ele Dezembro d·e 1909, porque, para
elle, -d eu-se um caso de força maior, que privou o Conselho de
se ·c onstituir legalmente.
Esse caso consistiu:
1. em se ter installado o Conselho com 11 candtdatos dos
quaes apenas oito -eram rHpl0maclos e tres não diplomados, ·e isso
em contrario :aos arts. ·5", 7° e 8° elo H.egtmento Interno;
0

,

2. 0 , em haverem esses tres sido reconh ecidos pela propria
Comnrissão V-erificadora, com infracção das disposições legaes,
püis sô podia occorrer esse -reconhecimento depois de constitui-do
e abieTto o Cons·elho Municipal, ·e •ell-e foi fe-ito ante-s ela instal]ação -e ant es mesmo do recon:Uecimento dos demais Intend·entes;
3. 0 , porque oito candidatos havendo decl-arado, conforme documento em seu poder, não c:oncorr-er a qualquer. trabalho do Conselho, era impossível conseguir dous terços de candidatos diplomaelos, nec:cssarios para a composição legal.
Esses argumentos foram IJ:eeclitJados -n as -razões do ve-to ao
or(;amento, onde o prefeito t~tmb a m repete "pelo que proroguei o
orçamento de 1909 para o ·exercício de 1910, avocando o governo
e a administração do D:istricto, ele accôrdo com as leis munici-paes
em vigor, na fórma da lei.
De todos elles, -clous .apenas são adaptados pelo parecer:
1. 0 , serem necessarios onze Intendentes dip-lornaclos para se
constituir o Conselho;
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2.", o reconhecimento
infracção do ~ 1" elo art.
cidos os candidatos não
de Lara ·e Luiz Ramos,
pelo 20" Districto.

na sessão ·de 23 de Dezembro se deu com
5" ·elo -R egimento ln-terno, se-n do reconll,"diplomados Octacilio de Camará, Ataliba
antes dos demais candidatos diplomados

Quanto á primeira parte:
Em n enhum a rtigo do Regim ento, nome<lldamente nos de
ns. 5", 7" e 8" citados pelo Prefeito, se exige numero de Intendentes DIPLOMADOS .
No art . 5" não se falla em numero -e no art. 7" diz o Regimento "Proclamados Intendentes pelo menos dous t erços do Conselho Municipal."
Mas, o que são dous terços do Conselho Municipal '!
São clous terços elo numero total elos Intendentes.
Mas o que são IntencLentes, nos te.rmos regimentaes ?
Responde com muita vantag-em e propriedade o art.
Regimento:

6" do

" ... o Presidente do Conselho proclamará Intendentes aquelles
cujos poderes tiverem sido julgados legaes ... "
Esses, pois, -e só esses são que o Regimento nos arts. 7" e 8"
que se lhe seguem, faz entrar no computo, para formação dos dous
te·rços a que se T-efe,re o .p arecer.
-E si se examinar com bastante attenção ·o art. 8", se concluirá
ainda mais positivamente nesse sentido .

Si ess·es dous terços a que se refere esse artigo se devem
só c:ompo r de [z.i,pionwtios , t eri a o R egimento dito s er possível o
l'unccionamento das sessões prepar.atorias com qúalquer numero ·d e
·eleitos até ao r econhecimento de dous terços clestes, e não como
éthi se vê de clous ten;;os elo Oonsdho.
Assi-m se por nm. lado t.mt nenhum u.1·tigo ~ e 1alla em cli.plorna.dos, por outro o art. 6" delin-e o que se d eve ·entend er por Inten·
dent.es para os effeitos -da lei .
E nem outra foi a interpretação que esses artigos tiveram do
Supremo 'l,ribunal F'ederal (acc. 2. 793, de 11 de Dezembro de
1909), quando diz: "Não tinha o Conselho numero legal para installar-se ·e funccionar que é de· clous te1·ços do mesmo Conselho,
ieto é, 11 INTENDEN'l'EI:l RECONHECIDOS. "
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Isto posto a controversias se resumirá no seguinte:
Póde ·O Conselho Municipal reconhecer Intendente um candi·
dato não d·iplonuaào em Jogar de um diplomado r
Esta é a questão.
Sim, diz .a alínea do § 2• do art. 5• do Regim ento Interno;
sim, r ~:c p ete o venuando accordão do Sup n m :J T :rit; unal. JTim um
caso - quando u d,iploma;do é incompatível!
A ·r egra geral é a d·e se mandar ptl."oceder á nova eleição quando se annulla quaJquer d·i pioma;· eHa. po!·ém; soffr.o a excepçao
aa alinea ·do § 2• do art. 5° citado.
Ass im se ex plie;a o ven erando acco rdll.o: .. A cx cepç(ío rí
g1'a, invalidade ào diplomct poT incO?ntJatibilidacle ào votado

}in'i.cla em

~ei,

não occorreu no caso. "

'!'r' -

Cle·

Se .assim é, tão bo.m Intendent e, .nos •termos llo art . 6•, é o
qu e era diplomado antes do r econhecimento, como o não diplo·
rnado inas reconhecido pelo Gonselho no exercício soberano da sua
facu ldade d·e verificar poderes ( § 1" do art . 12 do decreto numero
5 .160, de 1904) e, portanto, servindo para o completo ·dos dous
t erços a que referem os arts 1 7" e 8• elo Regimento Interno.
Improcecle, P•Ois, fundamentalmente, ·essa primeira objecção.
Examinemos a outra arguição.
Diz o art. 5• ·do Regim!'m to Interno elo Conselho:

"Em acto continuo á apresentação do parecer á Mesa e
sua imme.cllata Jeinma ao Cons·elho, o Presiclenw Llarii ;p·al'a
ordem do dia seguinte a votação do parecer sern ma·is de·
bate, salvo quanclo este tiv e1· v oto crn sepa1·aclo . "
"§ 1." Quando a maioria ela Gou~missão opinar pela an·
nullaçiio -ou não r.econhecer a validade de qualquer diplo.ma, será o p•ar.c.cer n est a parte cvdUttlo para ser cúsc•ttU r!.o
e votado dep ois ele r.econheciàos toclos o·s dentais Intendentes. "
A ,q uestão v-ersa ::;obre o seguinte ponto: entendem o Prefel·
to e com ·elle o Presidente ela Republica e o ·r elator que, em
vista de taes · disposições, m esmo não hav.endo voto em separado
(hypothese actualj', a ])arte
parecer que concluir pela annulla·
ção ou não reconhecim ento de qualquer diploma, deve ser adiada

no
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para ser discuticl(t e votada depois de reconhecidos todos os demais Int endentes.
O Conselho, porém, achou que, não existindo voto .em sepcwado,
a disposição a applic&r era não a do s 1°, mas sim a do propt'io
art. 5", isto é, o parecer devia ser dado a simples vo·tação, seno
mais debate, na sessão seguinte.
Para justificar a primeira hypothese os adversarios do Con·
selho r ebuscaram sophismas, analogias, confrontos com · out~·as
disposições, sem proveito algum.
Embora resp-ondida pelo parecer do relator a these sustentada
pelo Prefeito - necessidade de installação elo Conselho e abertura
da sessão ordinaria para a votação da parte adiada do parecer
da Commissão de Poderes, merece ella ser r efutada . Para isso
basta transcrever aqui os textos doo; diversos Regimentos Internos
que tem tido o Conselho .e se evidenci-ará o contrario. Dizia o antigo Regimento (Manual do Intendente, 3" edição, pag. 29):
"Art. 5°, paragrapho urrico. Quando a maioria da corn~) e ],;., a nnuline;ão on niw r ec:o nhec:e t· :3, v~Lliclact e
de qualquer diploma, será o par-ec3r Ml'ictclo para s e-r tlti,; ·
c·utúlo e votMio depois -ele abert:t a sr;sslio o-rclt'IW'I"ia . ''
No Regimento de 1901, qu e s e lhe seguio, se encontra:
"Art. 5.", paragrapho uni co. - Quando a ?na-io'l'ia da commissão opinar pela .a nnullação -ou :não r econhecer a validade de qualquer diploma, ·será o parecer acUado para ser discutido e -votado depois de aberta a ses são onl-ina·r'ict. "
O Regimento el-e 1903, pag. 5, assim taxava:
"Art. 5. 0 , paragrapb.o unir.;o. - Quando a -ma·iO'I'ia da commissão opinar pela .a nnullação ou :não reconhecer a validade de qualquer diploma, será o parecer cttl'ícLclo para ser d·is·
cul'iao e vot(L(lo depois de ab erta a sessi!o orcl-inaria."
1/'U/&sao opinn.r

E finalment e o Regimento de 1904, vigente até hoje, qispõe
como já vimos:
" Art. 5.", § 1." Quando a ma·ioria ·da Com missão op-inar
pela annullação ou não reconhecer a validade de qualquer
diploma, set'á o pa1·ece-r 'IICSta . pa·r te cidiacló pa.ra ser d·isc1tti·
elo e 'VOtado depois de l\ECONHECJDOS TODOS OS DEMAIS INTEN·
DENTES . "
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.E' f.aoil, pois, ,concluir .q ue o Regimento em vigor substituio a
exigencia da abertura àJa sessão ordinaria pela do reconhecimento
de todos o•s demais Int.endentes, e dahi o falso fundamento da
argumentação elo decr-eto do :Prefeito n. 757, ·d·e 31 de Dezembro
de 1909.
E' uma simples questão de interpcr-etação do Regimento In·
terno do Conselho que levanta a celeuma ·e gera a controversia.
Convém desde logo salientar um ponto imp-ortante.
O Regimento é a lei interna do Conselho, como são todos os
REGIMENTOS das Assembléas, e ·em sua confecção age o Conselho por expr.essa disposição legal ( § 2", art. 12, decreto numero
5 .160, ele 1904), isolada e soberanamente, sem que qualquer outro poder collabore em sua confecção.

Isto posto, áe accôrdo com os princípios geraes de hermeneutica, é esse mesmo Conselho o melhor e o mais autorizado interprete elo s eu Regimento.
No caso questionado, o Conselho eleito para o triennio 190\l1912 tem a seu serviço a melhor, a mais legitima, a mais au·
thentica interpretação regimEfntal ele que pocHa carecer.
O r egim ento que vigora para o Conselho é datado ele 1~04 .c
está assignaclo pelo Sr. Pedrq de Carvalho, que foi intencl·ente no
biemüo 1904 a 1906.
.

'

Na. forma.Gão dess e Conselho se encontnt a opiniã.o interpretat<Ltiva. uo propr io F:J·r. Perl·r o rLe Carvalho. então p·r es'i.rl r;n tt;; p·roviso'l"io, aliá,s homologl:l!da por tocl o o .Conselho .
O candidato cliplomado AnteTo ele Av ila reclamava contra o
acto ela Mesa, que havia dado para ordem do di a o p'lrecer ela Commissão, que co nduia pela an11U'ílação de sen diploma (Alml:l!es das
sessões prepa.ratori ar; de 19 a 30 -cfe nov-embro ele 1904, pag. 9) c
assim se -exprimia :
"O

S·r.

Anter-o

Av·i.la . .. .... . ..... ·'· ...... . .... . . . .

Tom qu e f.aí:·m· .dous requerimentos á M b9a ; 1" que se dé pubJi ..
eidad e ás suas eontest.ações, defesas e mais docum entos [L mesma
referentes; 2" qu e s e respeite o paragrapllo unico elo art. 5" que
ass im diz: "Qua·n do a .maior;i,a -da commissão opinar pela a.nnul.Jação ou n8.o reoolllhecer -a valtCJ.ade de qualquer diploma, será o pa·
recer adiado para ser discutido e votado depois ele aberta a sessão
ordinaria."
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Acha que a Mesa, dando o parecer pm·a s er d iscutido na ordem
elo dia de amanhã, não está ele accôrdo com a J.e.j qu e ainda rege os
trabalhos ela Casa.
O Sr. Presidente (Pedro de Carvalho).
Devo lembrar illo col!ega que o parecer será s ubmettielo na
sessão de amanhã apenas ú votação, d·e accôrelo com o art. 5" do re·
gu Jamento, l'O H. Jo; ••\o IIAI'E il 1'0'1'0 .lê ~I SEJ'AHAJJO .
O Conselho , como se vê elos Annaes, approvou essa inter pretação .
Mais ainda.
Na sessão ele 30 ele nov embrü, ao annunciar a votação desse
parece r, pToJ'eri u o pr·esicl·ente (o ·Sr. rP erl ro -de Carvalho) •as S8·
guintes palavras :
''O S·r. Pt·esúl e?"~l·c - Como já hontem ti v e occasiào ele !em·
bra•r á Casa. o presente parecer, ele accôrdo com o R egimento. será
atJettr~s ·s ubmettido ú votação po1· não ter siido often!ciclo voto em.
:>q1u.1·arZo.

Assim , ·o Consell1o não J'ez nnis elo que acloptar a tracliçií.o encontrada na Casa., ·e, ·p orbanto, .a.ppJ.icon ao caso o m'l. 5" elo Regimento. deu para a ordem elo dia seg·uinte si?nples1ncnte a v-otação, o parecer sem. mais cle batc.

Pod eria perfeitamente disp ensar m a is escla recim entos sobre
esse ca.so. mas ·quero mostrar como mesmo a ordem -das conclusões
e elas votações foi p erfeitamente identica no Oon~:~e l ho el o 1909 e n o
ele 1904.
Assim , as conclusões !'oram as seguintes ,e n essa ordem foram
votadas:
Em 1904 - ('H avia um u1üco districto eleitontl ).
1" concl usão Que s-ejam approvaclas as eleições procedidas
no dia 30 de outubro proximo findo pillra Intendentes Municipaes, excepto as realizadas em c·i nco secções mencionadas nesso
pa;recer.
J:<::m 1909 (Havia. dois dist rictos e as tres primeiras co nclusões se refel'8m ao p:r.i.meh·o clistricto, onde não houve annul lação ele d iplomas) .
4" conclusã,o - Que sejam a.pprovadas as eleições par a I ntendentes Mu.nicipa·es r ealizadas no 2" clistricto, nas secções apura.dzts
pela Mer Hissima .Tu!lta de Pretores, a saber - 2" da 9"; 1", 3" e
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4" da 10"; 3" e 6" da 12"; 1" .e 4" d:a 13"; 1", 2" ·e 3" da 14; P.retori'as,
annull adas todas as dema.is .
Em 1904 (Essa votação era 2" na ordem e foi tambem a
2" na votação) .
2• conclusão - Que ·s ejam declarados insub.s istentes os votos
contados ao ·Dr. Anthero de Avila, ex-vi do n. 10, art. 57 da Cnosolidação das l eis de organização municipal.
Em 1909 (Esta conclusão ·era a 6" na ordem do parece·r,
mas foi votada .antes ela 5": . a ~·equerimento elo Sr. Ernesto Garcez,
approvarlo pelo Cons elho).
6" conclusão Que sej.a m· reconhecidos Intendentes Municipaes do 2" clistricto as conclidatos não diplomados: Dr. Octacilio
Carv-alho de ·Camará., 456 votos -e 3 separados ; Dr. Ataliba ele
Lara, 427 - 2 separados; Dr. Luiz Augusto Almeida Ramos, 427 2 separados; visto serem incompativ eis os ·c andidatos diplomados
Drs. Thomaz Delfino d-os Santos. José Mendes T avares e P.edro
Pereira de Carvalho.

Seguem-se nos dois pareceres as demais conclusões. qu e não
teem interesse .maior pa ra o 1 caso.
Mas o que se observa ne ~se confronto, e qu ero deix-ar bem saliente, é o seguinte :
Em primeiro Jo gar en~ ambos foi votada a approvação das
eleições, em s egundo Jogar en~ ctntbcts a annullação d_os -d iplomas e
fin-alm ente só d epois disso o r econhecimento dos candidatos diplomados; etc., etc.
mm taes condições, n inguem d e bom senso e imparc-i alidade
poderá arti-cular contr a o modo por que o Conselho se constituiu,
vici.o de valoQ' aprecia.vel, ao contrario, para o exer-cicio de faculdade de in terp r etar ·o seu regimento, em que elle é o mais competente, buscou religiosamente se abroquelar na tradição existent e
e - diga-s e de passagem -- instituída por adversarios politic.os.
que hoje se rebcllam c-ontra <;ts doutrinas por elles mesmos em t em:
p-o Pl'O~essacl:asf
Disso, é fóra de duvida, se deduz :
1",. que o artigo de lei a applicar ao 'P arecer ela commi-ssão
verificadora era o art. 5" do regimento e não o seu § 1o e, portanto.
sem razão de ser a discussão sobr e a h y pothese de que esse paragrapho cogita.
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2°; qu e a vot ação de incompatibilidade el e candida t os dip io mados, antes do reconh ecimento dos demais diplomados, foi de accôrdo com as praxes do proprio Conselho que ·confeccionou o r egimento em vigor.

um

Resta
unico assumpto a ·esclarecer.
Podi.a o Sr. Ernesto Garcez requeper, como requereu, preferencía pa ra a votação da 6" conclusão antes da 5" ?
Sim, nos t emos dos arts. 51 e 61 do Regimento Interno. Mas
como se vê claramente isso é ainda uma ques tão regimental, para
cuj a s olução tem o Conselho indeclinavel e inecorrivel competencia.
Não fei um esüatagenla essa. preferencia,. como insinua o
relator ; não, o Conselho, é claro, assim fez pau, se'g uir o m eth odo
usado pelo Conselho de 1904, .autor do regimento, i-sto é, a votação, prim eiram ente, el e incompatibilida de do s diplomad os. Essa
é rtu e é a verdad e.
Outro ponto abordado pelo ln'efeito,, mas não pelo r elator e
qu e não pócl c ficar s·l lencioso, é o seguinte : Diz o prefeito que
os tres 11ão diplomados foram r econhecidos pela 1]ropria co mmissão v·erificado r a. Isso é uma inveT.cJade. E lles o foram cn1 . s essii.o do
Conselho Municipal ( a-ota ela 17" sessão prcparat oria) . E' que o
prefeito .igno.ra que durante a sua 1)hase de constituição, o Conselho e1'Iectuou duas ord en s d e sessões clia.r ias; uma n a sala das
s·essões normaes, as sessões preparatorias para o r econh ecimen to
de poderes (art. 8° .do Regimento) e outra, oas do proprio Conselho
constituído em co mmissão verificado r a ele poderes (ar t. 4°) e que
se efiect u a ·em outra sala elo edifíci o O 1" do ar.t. 4" elo Regimento).
Ag-ora, a ren"UncicL dos 8 dip lomados pelo 2° districto ou cl ~ci a
ração ele não concorrerem a qu alqu er trabalho elo Co ns elho, quasi
a mesma cousa ( 1 ?) no diz er do illust.rc r elator.
Examinemos -os dois ·c asos: A r enuncia - Mas renuncia el e
que ? De dip loma que carece ele r ct erenflu,?n, ele con firmação, ele J'econ h ec.i mento do Conselho, para sua efficaci a ? Mas isso é absurdo.
V·em de molde traz er para aqui uma opinião qu e deve ser no caso
insuspeita ao relator é a parciaHdade .política ela maioria - a do ·
illustre .actual Senador Sá Freire, quando então Deputado Federal.
Dizia S. Ex. em sessão da Camara de 1902 :
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O S1t. SA' Fmmm - Não pócle haver nada d e mais ridícu lo (!)
elo que a celebre r enuncia elos cinco cancliclatos diplomados pelo
1o clistricto.
No dia elo -des enlace ela comedia elo D:r. Diogo ele Andrade,
cinco elos candidatos cliplom.a·d os pelo F clistricto renunciaram o
mandato. Duas qu estõ·es clisti.nct a s d evemos examinar : - a prim eira não precisa mos discutir ; o w .nrli tlato cliplonwclo. não u int enclente e sú o int entl ente el eito pcícle 1·emmoi a·r o rnancl.ato, 1JOrqna.
est e não e::c·i.st e, sem que t enham tido Jogar .a apuracão e o •r econh ecim r:n t o rle

po c~e r e s e R STE sú púcl e Sc)T f eito p elo Oons e/.11.'0, em
vi r tud e el e di sposição .d e J.ei. ( A.p oi nclos.)

(Annaes ela Gam arn.. Sessão extraordinaria 1902. vot II, .pagi-

JJa

249.)

Mas qu a ndo ass im n iio fo ss e, quanclo admissivel mesmo a
renun·cia de diplomas, clla só poderia existir como consequ encia
dess·es, se ri a urn dos dir eitos clell es d ecorrentes.
Em t aes condições, t endo o >Supremo 'rribuna:l, em accorclão
ele 15 el e d ezembro, da do a esses 1·cntt1J.e·i wnt es o hnl! eas- CO?'fJUS impetrad-o para qu e d les ex·ercess cm .todos os dir eitos c/,ecOTrentes (l C
s·etts (z.iplorn.as , mas p e?·'<;nt c a \n csa l egal , 1JTcsi clirla p elo S·r . Manoel
Go1Tc1a !le :M ell
(.acc. n. 2.7!17, ele 15 ele dezembro ele 1909) não
0

podi am certam en te estes, no di a 16 ele dezembro, ir exercer um
d esses direitos perante o pl'efeito elo Distrkt o F ecle;ral. Além elo
clesaéato á decisão jucliciaria, fi cou esse acto inquinado d e nullic1acle
insanav el.
Mas, si não se t r atar d e 1·enun ci a de mandato e sim de simples declaração ele não con co1T en cia, el e não co1n1m1·ecim ento aos
traba lhos do Conselho, aind a a ssim. por ser anti-regimcmtal, n enhum eff eito poderia ella t er n•c;m acarre tar.
Diz o art. 99 elo R egim ento In terno: " Os intend entes eleitos
qu e não puder em comparecer são obrigado s a clar parte ao Conselho, expondo a Eatureza ele seu impedimento. e as suas excusas
s erüo r em etticlas . á Oom missão ele P ocle.,- es."
Quando não quiz essem ou nã o pudessem comparecer, o recurso
era o art. 99 ·do regimento para qu e o Conselho ·P Udesse , applicando o § 3" elo art. 58 do decreto 516, ele 1904, cumprir o disposto
no art. 6" elo citado decreto 5.160.
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Em qualquer hypothese, pois, para sua effici encia. deveria ser
dla .s.presentada ao Coneslho Municipal, nunca ao prefeito, que
nenhuma c:Jmpetencia para isso d11ha. •
E' preciso que aincht J'ique bem esclarecido um outro aspecto
da

CJ. LH~ Stã,o.

Mesmo qu e houvesse a renun·cia, mesmo qu e eila tivesse sido
c•ntl'•3gue a qu em de direito, mesmo qu e isso t ivesse el'feitos juri·
dieos, a: nda assim niic consti tuí a esse facto imposs ibilidade insupcrav·el [L co nstibnição elo Conselho, porque os 8 diplomados r es tantes
ePam e srw pelo art. go do Rcgi.mento Interno competentes par<.t
el'f8duar sessões preparatorias do reconhecimento el e poder es até
qu e tivess em reconhecido 11 intendentes clipl()?n.aclos 01t nr7o, pouco
impo.rta, como já cl·emonstre·i .
B, si isso n üo pall e·ce cluvi.cla n em pó ele sofl'r er contesUcçã.o, em
face lias di sposições citadas, 6 claro que n em mesmo nessa hypoth ese haveria o cl esej.aclo e p:ro clamad-o caso ele fOH;a 1naiM·, evento
corporificado (!)
Pocler-se-hi a perfeitam ente dar 'O cas o, que se verificou com o
actu a l Conselho : foram reconhe-cidos pelo Conselh-o 13 candidatos
dip.Jo.maclos, sen,cl·o ·5 elos chamad-os renunciantes, os Srs. E:néas uc
Sá Ft~·eüe. Clarimundo Nobre, TTonorio Pimentel, Campos Sobrinho
e Fonseca T elles, e outros 3, Thomaz DeW.no, Mendes Tavares e
Ped1·.o ele .c arvalho, foram coil11 justas razõ es ,consi.cl·envclos in·compativeis e reconh eeiclos os immetliatos om v·otos. D esses renundantes re conll·edclos apres entou-se pal'a tomar p.oss e no Conselho
o ,s.r . .Sá Fr-eire, não .o liaze:nclo os .outr·os 4, aos quaes foram applicaclas a.s di sposi ções cJ.o a rt. 58 ela co n solidação ela lei e 95 c 99 do
R egimento Jnteil'Iw .
Oncle, pois . a impossibilidad e ele constitui çüo !e ··ai ? N·o conflicto que se encontra entre a affirmativa do prefeito, em sua c'1rta
ãe janeiro cl,e 1911 e o Consid·erand-o ele seu cl'eClreto 757, não se•
pócle opinar, como fez o relator, pela asseveração do decreto, porque para ·corroborar o conteúdo ela carta existe um precioso edito-rial cl'O Paii.z de clezem:bro de 1909, sob a ·epi.gr.a ph c "Renuncia
phantastica", qu e não eleve ser desp r ezad o pelo illustraclü relator:
e em segundo lagar. o fact-o de nunca ter si do esse documento
apresentado nem em juizo, nem perante a aut orid ade ou poder
nlg-um, que não o pr,efeito; nunca -tel-o visto quem qu8'r que fosse,
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além de S. Ex. , o .a.fi11 al, o co mparecimento post erior d·o Sr. ,s;L
Fi"eire, o a clecla r.açào · oategorica des t e ele sua inexistencia. E',
pois, fóra el e du vida qu e à r enuncia nunca existiu, e o Sr. prefeito, illaqu eado em sua boa fé, assignaJ.ou a sua posse no consi·eleran·clo do .cleor.eto 757, ao mesmo tempo que nE~gava •aos jornaes
a su::t exis tencia e posteriorm ente o confirm ava em carta ül:f:er Aci cla ao tribun al, po r ninguem contestada.
A qu e Hca rc rlu:>:irlo o cast ell o de palavras elo illu s tre r elator ?
R esnminclo :
Os iiactos e a. I.ei cre mo.cJo in·c ontr astavel ,a ffirmam que o Conselho !:Municipal eleit o em 31 do out ubro ele 1909 para o triennio
ele 1909 a 1912 se ·con stit niu com r eli giosa -ob r,cliencia aos preceitos
Jegaes e regimoot aes o l egalmente. r egimentaJmente, funcci-onon
até o illega l cl ecl'eto 8 . 500, ele 1911.
Os aocordãos

O exame elos .diver sos accorclà os, t eit::> -pelo S'r . reJ.atol', foi
qu as i t odo cO"nsagr aclo, através de lon gaR r eproclncções ela mensa'gem. a demonstrn.r qne o Supremo Tribu nal cabiu P-111 contradições
fl agr a ntes .
Ant es rl c t udo, é prccisq adver tir qu e a juri.sprucl encia elos tribunaeR não é nem pócl o see fixa. e imm ovol, con;o parecem p-retend er os defen so r es elo Gov!i)rno . A propr ia l ei, .aqui como em toda
'' pa rte do mun do, estabeleceu r-ecur sos para o prop r io tribunal.
elas -dec.isões qu e elle mesmo .p rofe riu, ·e nào· Taro é que, •por via de
embargos ou mvisã.o, taes sentenças sejam r efo1·m adas. em parte
ou n o t odo.
Basta, m uit as vezes, a apr esentaçào ele um novo documento
ou prova pa ra fazer var iaT o julgad•o.
A jusliçn n rw tem pre ten çõc1s á infallibilid acle e só é a v erdadeira justiça qu ando corrig.e ·os seus err os .
Mas, n o cnso ver-tente, o IDgr egi.o Tri bunal nào foi incoh e·rente.
De fact o, no nltimo hnbeas-· 1·orpus n . 2.990, concedido ao Conselho
Mun icipal, os im petr antes se ap r esentaram ao tribunal com os s·eguint es do cum entos jus tificativos da .sua qu alidade : cert-idão de
h aver em sido procla.maclos e r econhecidos ·intend•entes, certf.dà-o elo
seu term o d·e posse, cortidiio d·e que os emposs-a ntes ·eram todos
membros do Conselho anterior e ele qu e o Sr. Quintanilha era b
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vi·De-presidt::nte desse Co.nselho .8 , pois, •competente para empossar
o novo, nos termos do art. go e paragraphos d·o Regimento Interno.
No hab eas -corpus- n. 2.793, os impetrantes se a presentaram em
juizo, allegando tambem a sua quali-dade de intenclen•tes proda:r;naclos, re·conheciclos e empossados, mas juntaram, como comprov~ç ão dessa posse, um do cum ento por onde se verificou haver ella
sido dada pelo presidente do Conselho anterior, individualmente.
'Or·a, -essa situação er:a co.mpletamente •d1versa .d>a •em .q ue se apresen•tar.am os impetrantes do ultimo habeas--corpus n. 2.990, ele ja.nei:ro deste anno.
'
·O tribullJa!, ao tomar conhecimento elos pedidos, examinou
·a p enas, preliminarmente, essa situação ·extern a da qualidade de
intendentes, allegada pel·os imp etrantes, e verificou que os do
.habeas-corpus de 1909 a1ão podiam aJlega.r a quaJi;dad·e, por n8o
l~ averem sido ·empossados por qu em de direito . Com esse ·exame de
preliminar, o tribunal não entrou na apreciação da •regular ou
irregular verificação de poderes, mesmo porque, nos t ermos do
§ 3" do ar·t. 7" do Regimento . .a posse só tem Jo gar· depois do Conselho reconhecido, isto é, depois ele completamente extincta a phase
de ver ificação de poderes, cumprindo a inda ·n otar qu·e só .a posse
dá existenci.a jurídica ao Co nselho (paragrapho unico elo art. 1" ela
Constituição).
E' facto que o Supremo Tr.i bunal, examinando .a sentença recorrida elo juiz seccional ela 1" vara, acceitou as razões d·e cledclir,
elas quaes al'gumas diziam respeito á materia ela verificação ele
pocle;res, e são exactam ente taes razões que constituem o m elhor titu lo ele legitim'iclacle elo Conselho dissolvido, a saber, a presicl encia
üa 1" sessão preparatoria pelo mais velh.o elos diplomados e o
reconhecimento de tres não diplomados, mas em Jogar ele diplomados incompative·is.
Não é, por ·outro lado, exacto qne o Supremo Tribunal tenha
julgacl·o constitucional o decreto ·.ele 26 de novembro - Nilo Peça·
nha, .n o habeas-conn~s n. 2.793, já mencionado. A expressão não ven cicLa a pT e li11~inaT Z. evantada crn mesa da inconB·titucionali<dade do clecT e'to 7.689 - foi muito bem explicada pelo integro Sr.
Canuto Saraiv.a, por occasião ele se julgar o hc~beas-corpus 2.990;

'S. Ex. mostrou que

·O

tribunal não entrou no .e xame ela cónstiM.- 24
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tucionaUdacle daquelle decreto, por proposta do illustre Sr. Ribeira:
ele Almeida, que invocou a lição de Cooley, no sentido de, sempre
que possível, o tribunal evitar a declaraçãJo d.a inconstitucionali··
clacle ele um acto, limi•tanclo-se n, .outros aspectos elo caso em li··
tigio.
Entretanto, no habeas-corpus posterior n. 2.797, o ·tribunal
enfrentou a questã;o, por .CJausa de interpretações ]alsas elo an·t:erior
accórclão, e declarou "illegal e inopportuno" o decreto elo Presidente Nilo, como tambem, no ultimo accordão ele 25 de janeir.o·
deste :anuo, julgou illegal e in.con~tituc·ioll'al o >d·ecDeto do actua.l
Pres'iclente.
Houve, pois, perfeita harmonia entre esses julgados do tJribu-·
nal ; ·conclemnou, na ultima phase, a violencia que condemnar.a
desde a origem.
Demonstrado que o Supremo Tr-ibunal não se converteu em
instancia revisora da verificação ele poderes e organ iz.açã.o do
Conselho, cabe-me susten.tar que está errada a doutrina de examina;r o processo pelo qual se compôz aquella corporação. Na exposiçã;o e critica elos facto.s, mostrei que o Presidente da Repu··
blica não Bra o competente' para usar das .attribuições do art. 3"
d·a lei n. 939, de 1912, .poré1f1 sim o pref·e ito directamen•t e e quando
esteja em face do facto ma;terial da não composição, que é cousa
differente da má ou boa composição do Conselho. O .proprio ex·
prefeito Serzedello, depois P,o julgado do ,Supremo T<ribunal, ado·
ptou ·em parte ·e ssa doutrina e ,avo.cou a dictadura municipal, di.Tectamente, sem r eferencia alguma ao acto anterior do ex-Presidente
e por motivos posteriores ao decreto presid·enc1al. Si não ha,
po.is, lei alguma que incumpa ao Presidente apreciar .a composição
do Conselho para proclamar, em certos casos, a existenda d·e
força maior, é claro que o Governo nfio teve como praticar actos
politk.os relativos ao Conselho e insusceptiveis ele apreci.açã,o ju··
diciaria.
P-or sua vez, -o Poder Legislativo, pelo seu ramo, o Senado,
não po,di·a pToclamar a inexistencia do Conselho, sem dissolvel-o, e·
nã.o podia, pois, o parecer argumentar com o acto do Senado ap·
prQ.bato.rio do v0to oppost0: p•elo pr·e feito á. lei de o•rçan;t•ento dO'
Colll.selho.
O. Se11ado tem, no ca.so, apenas as s~guintes attrib,uiçõ~s, (leis,
ns. 85, de 1892, 493, de 18.98, e 543, de 1898) ; .exam,in.a~ s_i o acto
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suspe-nso como o veto viola ou não a Constituição e as leis feder.aes,
assim como as leis e regulamentos da municipalidade e, portanto.
decidir definitivamente si ·essas leis ou resoluções devem ser ou
não exe·cutadas.
O prefeito, a seu turno, só podia vetar quando .a lei ou resolução vota•d1a pelo Conselho :lio~se inconstitucionlal, contraria a
qualquer lei federal, aos direitos de outros municípios ou dos
Estados e aos interesses do proprio Districto (decreto n. 5.1·60, de
8 ele março de 1904).
Ass im , nen1 o Senado em segunda instancia, nem o prefeito em
primeira, tinham competencia para examinar, com o veto, questõ es
relativas á organização fundamental do legislativo muni·cipal. Em
taes condições, o veto do prefeito e o voto do Senado, que, aliás, sp
limitou .a approvar, em si, o veto c não as considera.ncla d·o parecer,.
não estão no caso de constituir precedentes justificativos elo acto
arbitr:ar.io do Governo, clesrespeitamclo o hab eas-c:O'I'1Jtts e dissolvencl o
o Conselho.
A. 'questão
Depois do inexacto narratorio dos factos concern·entes á organizaçã.o do Conselho Municipal e ela apredação injuridica e falsa co nstitucional
dos hab eas-co·rp?.tS concedi.dos pelo Supremo Tribunal :F'ederal aos
membros daquella corporaçãJo administrativa para que pudessem
verificar poderes e proceder á sua lnstallação solemne, h ou v e por
bem o S'r. ·pres·i dente da Republka entrar no exame, d e meritis,
de doutrinas e textos constitucionaes no tocante ao ultimo 7wbecLS·
co1·pus, a que S. Ex ·. negou obediencia e fÕTmalmente desacatou.

A ·d issertação presid•encial é longa, apparentemente conclusiva
e entretecid·a com as citações de commentadores e decisões da
juri.spruclencia americana, p.rocurando tambem argumentar ·contra
o hab eas-co1·pus concedido pelo Supremo Tribunal Federal com pret endidas incoherencias, rebuscadas no t exto de acordãos anteriores
e nos commentarios . deduzidos por dous illustre.s juizes, os Srs. Pedro Lessa e Amwro Cavalcanti, em sentenças das quaes foram
relatores .
Começa o· Sr. Pres-hlenee da RepubJi.ca por. affirmar, em absoluto, que ãas questões politicas o Poder J.udiciari-o Federa[ não tem
comp.etencia para conhecer e, pois, ·exorbHa das suas funcções
<'!nando sobre aquellas exerce "uma acção investi.gativ.a".
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Em que pese a alta autoridade do 1Sr. Presidente da Rep'ublica,
devo dize;r que S. Ex. foi induzid-o a erros J.amentaveis na prolação de semelhante conceito.
A Constituição de 24 de fevereiro, bem como as leis de -organização da justiça federal e outras, copiando quasi .servilmente o
seu modelo americano, attribuiram ao Supremo Tribunal .e xactamente a competencia para intervir e julgar em questões exclusivamente piJ.liticas, no senti·do justo deste vocabulo, como sejam a de
julgar crimes •p oliticos ( Const. -a rt.), os ministros de Estado nos
delictos de r esponsabilidad e (Const. art.) 1. annullar alis tamentos,
que são a base do direito politico eJ.eitoral ou da soberania nacional.
E não podia deix-ar de ser altamente politica a competencia do
.Supremo T•r ibunal, desde qu e o espirito do regimen e os textos
-constitu cionaes lhe aclscreveram1 o .papel majestatico de supremo
.interprete da Constituição e elas leis, e o incumbiram ele examinar,
-embo-r a em especie, sob provocação dos interessa;clos, os actos clo.s
outros Pocle>res Legisl(l)tivo e .Executivo, sendo que, de regra, um:a
lei, ferida -de inconstitucionalidade porr decisão final elo Jucliciario,
torna-se· lettra morta, e, porl outro lllido, os actos ela administração
u·eputado.s lesivos ·de direi~os individwaes, ou atten.tato!l'ios d.a
-ordem constitucional, não prevalecem na p.ratica e os governos bem
-orientados para logo r etroeedem do máo caminho, dando integral cumprimento ás sentenças •rep.a radoras da magistratura na-ci onal.
E' bem verdade que nos Estados Unidos e entre nos ima mi.norla de commenta;dores e jurisperitos tem procurado recusar systematicamente ao :Pode'!' Judiciario essa interferencia em toda e
.q ualquer questão politica, mas essa mino·ria desa;pparece não só
deante da imm ensa maioria que sustenta o -c ontl'ario, como ta;mbem é forçada a reconhecer a lição dos factO's, isto é, que a hist oria da America -do Norte e a cm·ta evolução elo regimen republicano brazileiro estão cheias de inte:rvenções francas elo Poder
Judiciario em questões -politicrus ou, pelo menos, em questões que,
propostas .sob um aspecto de ·s triota m ateria juridica, envolvem os
mais graves assumptos •da politioa, da .adrríinistração e dos destinos ·dos povos respectivos,.
·
'B asta"me eitar •a s palavras da obra .r ecente de synthese de muitas outras de Nerlinck "Or;ganisation Judiciaire des Etats ~Unis".
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Esse autor, apezar de observar .que "avec un soin jaloux de son ind ép endance et de son pr-estige !1a Cour ·a su éviter jusqu'á l'apparence ·d e s'aventurer sur le terrain brulant ·de la politique active".
Confessa, paginas antes, qu e "la Cour Supréme pendant la longue
·P r·ésidence de Ma:rshall a fermement soutenu les ·droits de l'Union
contre les prétentions particula,ristes des Etats, dont le triomphe
eiit compromis probablement jusqu'au désastre l'ceuvre des Péres
de la Consütution. C'est en s'inspirant de la même doctrine que la
Cour a soutenu le Cong.res F'édéral ·dans sa politique de "·réconstruction" aprês la guerre civile".
O trecho citado demonstra que a grande ·política nos Estados
Unidos, no senti-do de a:pe:rtar os vínculos nacionaes da federação,
só foi possível com a collabo,ração caut elosa, mas firme e organica,
do Supremo Tribunal Federal.
Cumpre accrescentar que o alludido autor vae ao ponto de
attribuir á Cô:rte Suprema rumericana a ultima palav•ra, em futuro
mais ou menos proximo, sobre .quatro grandes problea:nas políticos,
que são, ent-re outr-os, a luta dos trusts ou do capitalismo com o
syndical ismo -o·perario e a expansão colonial imperialista. ,ÉJ Nerl'in.ck conclue: " on le voit, par ces quelques exemples, les problêmes
qui se présentent á la barre de la Cour Sup,réme ne sont pas touiours susceptibles d'une solution simplernent juric~ique. Questions de
<lroits pur en apparence, beaucoup deviennent d'une délicatesse
extrême dês que l'on ·considere l es conséquences poli'tiques des diverses solutions qu 'on pourrait leur donner . . . " Eis po.rque, adV!"rte o referi·do publicista, os magistrados americanos não são escolhidos apenas no lll1undo exclusivamente jurídico, mas, ao contrario, o Governo tem nomeado, além de jurisconsultos de cal'feir.a, a
um certo num ero de homens cuia fé de offi.oio ·c ontava muitos an- .
nos passados na política activa, e esse methoclo tem produzido até
3/gora os melhores resnlt3idos.
!Seria faJstidioso adduzir outras opuuoes, mórmente quando,
entre nós, nin.g uem melhor definiu o pap el rel evantemente político
da iudicatwra federal, elo que o honra do ex-Presi·dente da R ep ublica, Sr . Campos .Salles, na exposição ·de motivos com que baixou,
na qualidade ·d e Ministro cl'a Justiça do Governo P•rovisorio, o decreto de creação da Justiça Federal. Escreveu ent ão S. Ex.: "Não
se trata ode tribunaes ardinarios, ·com uma jurisdicção pura e sim-
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plesmente r estricta á applicação das leis nas multiplas .relações do
õireito privado.
De poder subO'rdinado que era, transfo:rma-se (o Poder Judiciario) em po·der soberano apto na elevada ·e sphera da sua autori-dade para interpor a benefica influen,cia do seu criterio decisivo.
afim -d e 1nanter o equilibrio, a regulari·dade e a pro·pria independ encia dos outros poderes, assegurando ao mesmo t empo o livre
exercic'i o do·s direitos do ci·dadão. "
Attribuir a um tribunal a -co.mpetencia para dirimi>!' questões
u e [)i:r eito Publico e Constitucional é convocal-o, a cada momento,
_p or modo directo ou indiredo, a interferi•r na marcha geral e
mesmo nos casos concretos da .politi·ca nacionaL Vlilloughby, · na
s ua .excellente :monographia sobre a Sup1·ême OouT, cap. 8°, encorrn iando a attitude ·d essa corpo•r ação por se não envolver em quest ões strictamente políticas, confessa, entretanto, que dur3.Ilte varias
épocas da historia ame;ricana a Cô.rte Suprema fez até política e
s offr.eu, nas suas de cisões, as variações dos partidos. E' bastante
r eproduzir estas palavras do eminente commentador:
"In 1877, fi v e o f the court were called upen to act in conjunction with rfive senators anel fiv e r epresentativ es on an electoral
commission to decide regarding the result of the previous presidential election in several of .the Southern States. While serving
·i n this capacity the justices we•r e acting in an extraordinary capa-city. The commission was a po1itical .c reation, and its duty was
t he decis ion o f a política] question."
Tod.a via, admittinclo qu e ao ;Supremo Tribunal F ederal fallece
compet encia para apreciar qu estões políticas, e qu e esta se reparte
s ómente p e ~os .Pod er es L egi·s lativo -e Executivo, nunca .s e poderá
negar qu e o Supremo Tribunal, solicitado ·p ara diz er sobre causas
qu e envolv em o exercício de ((iTeitos poli ti cos, lesados pelos demais
p od er es em leis ou .actos, pôd e e deve ·P Tonunciar ·se a respeito,
reintegrando o interessado na -p osse effectiva desses direitos.
A interpretação que .a Mensagem presidencial desenvolve, adu'banclo·a com as citações ·ele Coxe e juiz Nelson, sobre direitos incliv icluaes e diTeitos políticos, uara excluir ·esses ultimos da esphera
ode acção ela justiça feder al, é de uma r estricção palpavelmente in-constitucional.
Vem de molde contrapor oá hermeneutica official a seguinte
'lição luminosa de Ruy Barbosa, cujo pensamento os polemistas da
f orça .andaram adulterando.
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"Actos politkos do Cong'resso ou do Executivo na accepQão em
que esse qualificativo traduz excepQâJo á competenda da justiQa,
,considerain-.s e aquelles a respeito dos quaes a l ei confiou a .materia
·á discreção prudencial do poder, ·e o exercido ·della não lesa direitos constitucionaes do individuo."
"Em prejuízo desses, o direito constitucional não permitte arbítrio a nenhum dos poderes."
"Si o acto não é daquelles que a ConstituiQão d eixou ã dis·crição da autoridade ou, si aindct que seja, contravém as garantias
individuaes, o caracter político da funcção não esbulha do recurso
reparador as pessoas ·ag.gravadas. "
"Necessario é, em terceiro .lugar, que o facto contra que se
iecl!l!ma wiba r ealmente na funcção sob cuja autoridade se acoberta, porque esta pócle ser apenas um sophisma para dissimular
o Uso de poderes differentes e prohib<idos."
" Uma palavra: - A violação de garantias individuaes1 , perpetrada á sombra de funcções ·p o!iticas, não é immune á acção dos
tribunaes. A estes compete sempre verificar si a attrib uição política invocada pe!o excepcionante .abrange ·em seus limites a faculdade exercida . "
"Suscita-se um caso sujeito á Constituição toda a vez que se
-contesta algum direito assegurado nesse facto, seja elle de pToJlried.ade, libe1rclade, voto ou qualquer outro direito filiavel á Constituição. ( 01· any oth er right ca.n be traoed to this constittaion.)
'Se se transgredir, n egar ou ameaçar esse direito, cabe- aos .interess a dos pl eiteial-o nos t'l'ibunae,s dos Estados Uni.dos .
,"Assim que, na zona mais -central da região politica em materia ·e leitoral, em materia de impostos, .e m unat eria de papelmoeda, se p eriga tt1n clir eito inclividual, ·e m «;onsequencia de qualquer desrespeito legislativo á Constituição, a Justiça não ·h esita ~
intervir, -reintegrando na sua intangibilidade a lei das leis."
"O subterfugio que .pretende cobrir com o :manto ela política
·o attentado das maiorias parlamentares '])ara as subtrahir por
esse artifício ã acção dos t;ribunaes, é a cre.ação mais clamorosa da
ignomínia e da anarchia neste regimen."
A Constituição Fedm·aJ, no capitulo "Declarações de direitos",
não fez distincções especiosas e restrictivas entre direitos indivi<l uaes e direitos políticos; tratou de lhes assegwrar o amplo exercício inviolavel e, ao lado elos direitos concernentes ã pessoa e ã

378
propried<JJde, inscreveu muitos outros, .dos quaes nenhum, quando·
offend!do, póde ficar ao desamparo da justiça!
A mensa:gem presiden·c ial assento u essas falsas premissas para.
poder, mais desembaraçadamente, sustentar logo depois uma theoria
absurda ãcerca do alcance do remedio constitucional do habeascor-mts .

P elo criterio do Governo o hab eas-cor·pus é cabível sómente
.p ara assegurar a libe:r dade de locomoção, a facu ldade physica de
ir e vir e par·a imp edir ou annulla,r a prisão, a detenção ou o e:úlio
de um individuo.
Ora, a Constituição Federal, no art. 72, § 22, deu ao recurso
extrao·rdinario do hab eas-corpus uma amplitude, que a legislação e
a jurisprudenda do lmperio não permittiram. Nesse ponto é essencial trasladar para o meu voto divergente a admia·avel respàsta doconselhei·ro Candido de Oliveira a uma cons ulta de intendentes mu-nicipaes impetrantes do hab eas-cor·zJus. O illustre jurista pertence
ao grupo de piroceres da extincta Monarchia, ouvidos pelo Governocomo T·e feri·a m todos os jornaes, quando o nmrechal-pr·esidente
ainda h esitava no desfechar o golpe de desobediencia ao .accórdão
do Supre mo Tribunal, e o parecer de Candido de Oliveira, exministro da Justiça, não nos deve merecer men•os do 'que lll1ereceu
·ao Governo a impiedosa iTon[a com que o grande Lafayette ·a conselhou o Chefe ·do Poder ExE!cutivo a pedir a-o Cong1resso um bi ll
de indemnidade para o conflicto aberto com o Supremo Tribunal.
Ensina o Sr. Candido de Oliveira :
"Em -recente sentença o Supremo 'Dribunal Federal julgou,
não só inconstitucional o dec1r eto n. 8. 500, de 4 de janeiro do cor•·
rente anuo, pelo qual o Poder Executivo mandou pr-oceder a nov a
eleição para intendentes, mas tambem concedeu o habeas-corpus
aos a:ctuaes intendentes, por considerai-os no exercido legal do seu
mandato e importar o refe1r ido decreto n. 8. 500 em coacção illegal,
de que fund•amente se queixavam os .p acientes.
P ergunta-se: D eve o Governo cump·rir a sentença do Supremo
Tribunal FedeTal?
·E , ob edecendo ao referido accó:rdão, o Poder Executivo ficar á
diminuí do .n a sua 'a utoTidade?"
O 8r. wnse.Jhe·i r.o Can.dido d-<1 O!iv.eira respond eu .n os ·s egu•i n t-es
termos:
"Pa•r ecer - (•P ro e mio) - Quando o Co digo elo Processo Orimin:al de 23 de nov embro de 183:2, transp lantou para a legislação bra--
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zilei.ra ·o instituto inglez do habeas- CIJTp us, teve o cuidado de dizer,
no art. 340, qu e todo cidadão qu e ent endesse que elle ou ou tirem soffria uma pr-isão ou constmngimento iUegal em sua ~ib en14de teria o direito de pedir, em seu favor, uma ordem de habeasc~r-pus .

Tor.nando mais explicito o p,rincipio a:ffirmado no Cod1go, a lei
.n. 2 . 033,, de 20 de setembro ele 1871, autorizou o pedido e a concessão da .ord-em de habcas-corptts, aind•a quando o 1m11-etrante não
tivesse soffriclo o constrangimento corporal, vendo-s e, todavia, delle
ameaça<io.
\
Os §§ 2° ao 8°, do art. 18, da citada lei, são o complemento
pratico .ela Teg.ra posta no § 1 o desse m es mo artigo.
Isto most•ra qu ~ no regimen an t erior ·á CoThstituição ele 24 -d e
fevereiro ele 1891J : o recurso ·cl·e habea~-cor-pus tinha por objectivo
garan•till' •a liberdade individual, ou .p ropria;mente o dir eito de
locomoção do paciente contra as possíveis violencias dos agentes ela
autoridade publica e ainda dos particulares.
Não assim depois da Oa-rta de lei de 24 de fever-eiro de 1891.
Assim o0omo nella o legislador co.n stituinte equiparou ·estrangeiros aos nacionaes, no que diz Tespeito á inviolabilidade dos
direitos concernentes ·á liberdade, á segurança indiv ídual e á pro.priedade, tornando um direito commum .a quillo que a Constituição
do Imp eri·o, no seu art. 179, fizera um pcredicamento do ci-dadão brazileiro, - tambem pelo § 22 elo art. 72 foi alat'gada a noção antiga
do habeas- corptts, sendo p erm ittido r ecorrer a esse ir emeclio sempre
que .o incl-ivicluo sotfTess e, ou se a chasse en~ im?nd'n~nte p eTigo de
softreT v ·iolencia ou coação po1· ill egalidctde ou abuso de podeT.
Não é, pois, no dirreito constitucional novíssimo, o habeas'c orpus um remeclio destinad-o a garantir o individuo no .goso da

sua liberdade individual.

E li-e pó ele, nos termos do art. 72, § 22 ela Constituição, ser
empr eg-a do contra as violencias resultantes da illega!iclade ou abu·
so de poder .
E ·e sta conclusão towna-se ainda mais legitima -em face da lei
n. 221, de 20 de novembro ele 1894, arts. 13, § 16, lettra a, e 23, e
do R egimento Interno do Supremo Tribunal, arts. 111 e 112.
Dest'a:rtB~• quando o Supremo Tribunal Federal, p elo accórdão
de 25 de janeiiro ultimo, concedeu aos membros elo Conselho Municipai a ordem ele hctb eas- coTpus, por elles impetrada para o -fim de
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poderem entrar no edifício do Conselho e exercer as suas fimcções
il.té a expir.ação do prazo do mand·a to, ma,nutenin.d.o-os ·c ontl'a qualquer constrangimento que pudesse r esultar da execução do decret o
do Potler Executivo Federal, n . 4. 500, de 4 de janeiro ultimo, o
mesmo !Supremo Tribunal não fez mais do qu e exe;rcer uma das
fun.cções que a Constituição assign,ala ao Poder Judiciario.
Nem se póde dizer que, .agindo assim, o Supr·emo Tribunal
excedeu a esphera .das suas attribuições, ·p or se tratar de materia
exclusivamente pülitica.
'P rimeiramente ·h a muitos casos 1e m que o direito político se
confunde com o direito individual, como em se tr,atando do exercício do direito d·o voto e dos Tecur.sos eleitoraes.
Em segundo lagar, cabendo como cabe, ao Conselho Municipal,
pelas .suas leis organioas, verificar o poder dos respectivos membros feita .e sta v·erificação, .nem o 'Senado, 1app•r ovando .os vétos :do
prefeito, nem o Congr.esso, deixando de apuTar, por occasião da
eleição pr esidencial, os votos pr.e stados no Districto Federal, tinham
competencia .p ara, püT ·esses nactos, .annullar os ·e ffeitos da mesma
verificação o que principalmente se traduz no direito do exercício
do cargo .de intendente até a nova eleição, ele accôrdo com as decisões judiciarias anteriores .
1
Acci·.esce que, no Tegimen ponstitucional brazileiro, si ao cidadão é licito fazer tudo quantq a led não prohibe, aos orgãos do
Poder Pu.blico, ao contrario, só pertence fazer aquillo qu e a lei expressamente permitte.
E nenhuma lei investe ao fresidente da Re-publica da attribuição de dissolv-er o Gonsel.ho Municipal e encurtar o periodó da resp ectiva duração, mandando .procede-r a novas ·eleições,, como se
determi.nou no decreto n. 4. 500, de 4 de janeiro, que o .SupTemo
rrribunal considerou infringente da Constituição Federal.
- Isto posto, respondo:
I - Ao Governo não assiste, d·e pois de publicado ~·.egularmente
o accórclão ele 25 de jane·i'ro, sinão o dever de fazel-o executar.
Este dever decorre dü texto expresso do art. 60, § 2° da Constituição combin1ado com o art . 78, da lei n. 221, de 20 de novembro de 1894; e sendo orgàos da soberania nacional os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciario, harmonicos e indepen dentes ·e ntre si, não se comprehende como dev·ia deixar de ser' cumprida a sentença. do tribunal, ao qual ass iste a competencia para
resolver todas as causas propostas contra o Governo da Uniã;o, em
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que a ·acção ou defesa se fundar em disposição da Constituição
Federal, em leis ou regulamentos ( Cons . , art. 60 letb. b) .
Si a l ei n. 221, art. 13, dá aos juizes e tribunaes .federaes a
(!Ompetenoia para annunarem, ·em todo ou ·e m parte, o acto ou
J'es olução .da autori·dade administrativa, que fôr julg:ado illegal
·c om maior razão .pó de o tribunal nos t ermos do art. 72, § 22 da
Constituição, conceder habeas-oo1·pus para .garantia de direitos que
estão ameaçados ele imminente perigo de vdoJ.encia, ·r esultante de
uma illeg;alidacle, qual a consignada no d ecreto n. 4 . 500.
II - Dando cumprimento a:o accórdão, o Poder Executivo não
terá diminuida. a sua autoridade, que nem é absoluta, e cu ja maior
fo r ça consiste exacta.mente no respe>ito calmo ela lei e na manuten·ção dos dir eitos de cada um.
Rio de J aneiro, 7 de fevereiro de 1911. - Canclido ele Oliveira."
A Mensagem e o parecer do eminente -relator foram buscar
um arrimo para a sua doutrina inconstitucional sobre o habeas(101'1JUS no accórdão n. 936 do Supremo Tribunal, que o negou ao
Ce ntro Monarchista. ele S. Paulo, mas é de advertir qu e esse accórdão se originou de uma maioria occasional e ele i·nflu encias
políticas ela época, além ele que os votos vencidos o for·am exactamente com o fund-amento ele ·que o habeas -co1·pus do art. 72 da Constituição •F ederal não póde ter a interpretação qu e o limita a assegurar o dir eito de locomoção.
Lamento não poder transcrever aqui todo o voto do Sr. Figueire do· Junior, .q ue disse: "po·uco i.mporta não ter hav•i.do 'Prisão ou
ameaça formal de prisão; as nossas leis estendem o hab eas-corpus
a todo constrangimento illegal ou· ameaça dell e. Não colhe tambem
a übjecção ·de ser o hab eas ·(}{)rp us um recurso protector tão sómente da liberdade physica. A coacção fe ita a esta liberdade póde
ser ji1n, obed ecendo ao desígnio de molestar o paciente unicamente
no seu direito d·e locomoção ou ser meio de offendel-o em qualquer
outro dire.Uo .como ·na .especi-e vertente. . . Não se ·concebe .que por
se tornar então mais valioso, amparando, por via ele consequencia,
outro dir eito do paciente, a lém da sua liberd'ade pessoal, não acuda
a este segUJrdo caso o remedio elo habeas- co? pus. "
No mesmo sentido, por outros termos .. não menos .p recisos e
liberaes, se manifestaram. 'OS juizes Macedo !Soares, Pereira Franco
e José Hy.gino no .accórdão do recurso de habeas·-d:;1·pus n . 923,
ainda sobre o Centro Monarchista de S. Paulo.
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Accresce que o proprio accórclão n. 936, citado pela Mensagem
confessa qu e ha indeterminação no texto 'con&tituctional sobre o
habeas-corpus. Sim, é indeterminad-o, no sentido ele irrestricto ou
irrestrin.give.l no sentido ·da maxima :amplitucl·e pa:m clefell!cler n a ..
cionaes e estrangeiros, não só de prisão feita ou .imminente, mas.
ele qualqu eT cons trangim ento, illegalidade ou abuso ele pocleT.
Allegam a Mensagem e o pareoer qu e o Regimento do Supre-·
mo Trib unal e a Consolidação elas Leis ela Justiça Federal consagr.am a doutrina, que limita -o hab eas:-C01'ptts á garanti-a da libercla;de de lo co moção, mas esquecem que o Regimento nem siquer é lei geral, e não pócle derogar a C onstituição, e que a Consolidação é apena~- como a palavra está dizendo, um repositorio,
uma collectanea de leis e regulamentos, sem força propria de
lei.
Por ultimo, a Mensagem incide em grave heresia sustentando
qu e, podendo o habeas-corzn<s ser r equerido pelo interessado ott
por 01ttrem, tal não aconteceria si o dito recurso pudesse ter effei·
tos mais la tos a ponto ele envolver ·outras questões, que dizem
respeito a dir eitos politico.s ·o-u patrimoniaes.
:Pro se-g ue a Me.n·s agem: "a prev-ale-oer a nov;a juris.p ruden·c ia
do Supremo Tribunal, qualquer pessoa pod·erá ,por meio do hab eas·
corptts impetrar uma ordem pftra que outro indivicltw exerça os
cHreH-os .de-corr entes d·e -uma f1.m cção publica ou particu.Jar qualquer; a-s sim nada impedia que o presente recurso •e m que os impetrant-es não T-eclamam gara:ntias para sua liberd·&de pessoal,
anas sim a nullidade de •clo us -decretos do Exe-cutivo, .a posse de
um eclificio publico, etc., fosse assignaclo por pessoa inte'iramente
estra.nha."
Não compr-ehen-do bem, confess·o, .o •akan-ce do ar.g ume.nto.
Sem ·e mbargo, o observarei que não tem val-or.
Os impetrantes do hab eas-corpu,s não pretenderam, como fim,.
a n ulliclacle dos 'de-cretos el-o ExecuH v o e a posse :d•e 'u m edifi·cio;
_prete:nd·eram :a,ssegur,a r a ·liber-dade, -b em :phy:si-ca altás, :d'e ir ao
Cons elho, e 1-á tr-a balhar, sem constrangimento -do Execut-ivo iFedJeDal o·u de que.m quer qu-e fp.sse, até a expiração -do mandato,
nos 'termo.s cJ.a le.i em vigor.
1

A;lém disso, tambem para .requerer reVJ:soes crimes -de .p rocessos :!5indos, qualquer do povo que não o interes,sa·d-o - .d iz a
Constituição no art. -81, § 1", ·tem cmp·etencia, i-n depend:e.nte de
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1li'Ocuração, e póde dar-se o •caso ·de que a revisão requerida pa?'a
01t'tro inclivitluo não o ·s eja sómente :p ara o livrar d:e uma pena
r estridiva de libeTda.d-e, mas .de -outra.s, previs-t as no Codigo Penal
e mais leis especiaes.

Até .a qui pro cur ei prova r que o Supremo Tribunal Fed-eral,
em _obe·di enda á Constituição de que elle é na phrase amel'icl\Jna
t h e living voice, póde conceder o hab eas-coTpus , não sómente nos
ca:so•s r estri-ctos •de prisão ou ameaça á liberda d-e ·c orporea, mas
em to.cl-o e qualquer .caso de constr:<>.ngimento e abuso de poder,
para garantiT o exerci cio •ele varias clir-eito.s.
:Passo agora ,a, -demonstr ar , .I•i.g eira,mente, -q ue no cas·o v-ertente o SupPemo 'l'ribunal não .julgou ·u ma qu es-tão -p-oliüca, não
i5entenciou sobre uma especie ele dir eitos .exclusivl\Jmente políti cos, porém, ap enas assegurou aos intend entes impetrantes elo
habeas-coTpns a sua liberdade ele ir e vir, o seu livre movimento
para ,poder-em .funccionar nas sl\Jlas .do Consevho ameaça,d·o pela
fo rça, que mais tar de o occupou militm;me-n te.
O minis>tro Sr. P edro Lessa, •defendendo-se, com d-e cisiva vantagem, ela pecha de incoller-en t e lançada pela Mensag·em •e agora
-m uito accentua,d:a no parecer, dem onstrou que a liberd ade indivi-dual, cuja ameaça ou violação é na opiniã o ele S. Ex. ,o uruico
fundam ento para hab eas - coTpus, envolve, em um sem num ero ué
casos, o eXéercicio ele ou tros -dir eitos, ou é a -c oncHçã o ess-encial
des,se exer cício .
.A declaração PeLlro 1Lessa, que vae, integralmente annexa.
-com a .do 'Sr. .nli.nistro Amaro Caval-c anti a este meu voto em
filep,aT•a,rl>o , cliospensa consi-&erações minhas quaes quer, pois ·n ess-a s
duas exposições •de motivos ela attitude assumida pelos mesmos
juiz-es fi cou esgotl\Jda a n"lateria ela prov•a. .no toc:ante á compet-encia d·o Supremo 'l'rilmnal para j-ulgar, como julgou, tomando conhecimento ·e -c oncedendo ao Cons elho o hab cas-cO?"pus ao depois
clesobed·ecido .pelo Governo.

Não me· surpre·h end•eu, n em ·me -causou a menor extr-anhez·a, o
acto p.e~o qual -o ·Pr-e sidente da H epublica manifestou a r esolução
de desacatar o accórdão dest e Tribunal, que concedera a ordem
de habeas- cor-pus impetrada e.m favor 'dos intendentes municipaes
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do Distrkto F·ederal. A muito.s dos ·ll1!eus illus-tres collegas, neste
recinto e fóra delle. havia eu communicado mais de uma vez a
proftmda convicç1Lo, que se:mpre .nutri, ·de que .n ão seria resp:eita•da a decisão proferida em favor dos membros do 'Conselho Munic-ipal, wssim como res-peit·ada não -s eria qualquer outra s·e ntença,
igualm ente justa, desde qu e contrariasse ·os interess es politicos
d·ominante.s . Ann ull.ando, com vis•ivel .e inexplicavel tr.ans,gressão
do dir eito, o accórdão em -que se dera o habeas-coTpt~s requerido
pelos deputados -estadoaes do Rio de Janeiro, o proprio Tr•i bunal
contribuiu para facilitaT um po.uco a tar-e:Ea ele Theg.ar obe<Cliencia
fus sentenças elo Poder Judicia:rio.
O que me impediu a dar estas explicações foi sómente a convenie.n da de mostrar ás :pessoas que não ·l eram o.s .meus votos
anteriores em materia de habeas-co1·1nts ou os leram sem a necessaria attenção, que entre o aocórdão do caso do Conselho Municipal e os votos por mim antes p:rafericlos não ha a contradicçãO>
que s•e aponta na Mensa;gem do Pre.side-nte da Republka a·o Congresso Nacional.

A doutrina que áceTCa do habelas- corpus invariavelmente
tenho sustenta{]O, appUcm~do-a s empTe •como juiz, é .clara, simpl€s
e assenta em expressas disposições ·do direito patrio. Della
nunca me afastei uma só vez. Importa recordal-a, posto que resumidamente. Frequentement e, todos os dias, s<e requeTem ordens
de hab e as-C01'Pt~s, allegando os pacientes que estão :presoE;l , ou
ameaçados de. prisão, e pedindo que lhes seja restitui da, ou garantida a liberdade ·individual. Nessas condições não declaram,
nem precisam d eclarar, q.uaes •O·S cl•ireitos cujo ex·erc1cio lhes foi
tolhido, ou está ameaçado; porquanto, .a prisão obsta .ao . exercício
de qu,asi to.clos os direito$ do individuo. A .liberda-d-e inclivi·dual é
-um -direito fundamental, condição do exercido d·e um sem numero ele direitos: para traba1haT, para ·cuidar .ele seus. ·nego.cios,
p·a ra trata;r cl•e s1:1a saucle, para prati-car os actos do s-eu culto religioso, ·para cultivar seu e.spirito, ·apr.entlend-o qualquer sci-encia,
para s .3 ·di·s trahir, para çles-euvolveT seu se-ntimento, .para quasi
tudo, -em summa, pre.ci&a o hOnl'e.m da liberdade de ,]o-comoção, do
direito rl e i1· e viT. Além ele inutil, fôra -clif.ficil, si não impos.sv.el,
enumel'a r todos o.s di.reito.s que o i·ndivicl·u o fica i.m];}ossibifitado
ele exeF.cer ·pela Pl'iYa.Ção. da, liberdade incliv.iclual: pel-a p;risão,
pela detenção,. ou pelo exilio. A impetração do ha,beas-cM·pus para

fazer cessar a pr·i.são, ou para a preve11ir, € o que se vê diariumente.
f\.J.gumas vezes, entretanto, a illegalid·a de de que ·s e queixa o
p•aciente não importa a completa privação -da über.doade individual. Limita-se a coacção ilJ.egal a ser v.edaocl•a unicamente a liberdade i ndividu al; quando esta tem por fim proximo o exercício de
um clet e·r?ninado direito. Não .e stá o paciente pre.so, nem detido,
nem ex ila·do, nem ameaçado de im.mediat·amente .o seT. Ap.enas o
impedem de ir, por exemplo, a uma pTaça publica, onde se •d.ev·e
. r ealizar uma reunião com intuitos políticos; .a uma casa commercial, ou •a uma fabrica, na qual é ·e mpreg&do; a uma repartição
publica, ond e tem de desempenhar ·uma funcção, .ou promover um
interess·e ; á e-asa em que r eside, ao .seu clomkilio.
Na prime ira hypothese fi.gur,acla, a que se realiz·à~c(msta.n t e
mente, cifr a-s•e a t arefa p-rocessual -do j.uiz em ·a ve'l'iguar si o p·adente está pre$-o, ou ameaçado de prisão; si está condernn•:>Jclo ou
pronun-ciado; si é competente o juiz que decr etou a .prisao ou a
pTonuncia.
Na s•egun cla, expressamente consag~·a-cla no .an·t. 72, § 22 da
Constítuição Feder al, que manda conceder o habeas,. corpus sempre
que o individ.uo soffrer qualqu eT coa:cção á .sua liberda,de indiviod·ual (pois, o preceito constitucional não qualifica, nem restringe, nem distingue a coacção, que destinada a impedir) , as·
s ume diversa modaUdade a indagação a que é obrigado o juiz:
o que a este cumpr·e é verificar .s i o direito que o paciente quer
exercer, e do qual a liberdade physica uma ·c ondição necessaria; um meio in dispen savel pana se attingir o fim, um caminho
cuja impraticabilidade inhibe que se chegue ao termo almejado; o
qu e cu mpre verificar é s i esse direito é i.n-contestavel, liquido, si
o se u titular não está de qualquer .mo.do pri vad·o d·e exercei-o,
embora t emporariamente. Esta investigação se impõe ao juiz,
porquanto, o processo do habeas.corpus é ele andamento rapidQ,
não t em fôrma, nem figura de juizo, ·e ·conseguintemente .n ão comporta o exame, nem a decisão, de qualquer outra quéstão judiciaL
que se lhe queira a.nneX'aT, ott que nell e se P'r etenda inserir. Desde
que apurada .estej•a a po ~ição jurídica manifesta, .a'mt:uação legal
inquestion·avel, de quem é victima de uma coacção, que constitu e
o unico obstaculo ao exercido de um direito incontestav-el, não
é licito negar o hab eas .. corp us. Nem ·d e outro modo fô ra possível
respeitar o pTeceito -da Constituição, amplo, vasto, perfeitamente
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liberal, mais adiantado (e isto re•s•a lta dos seus proprios te.rmos)
que o pr.e ceito similaT d.os paize.s mais cultos.
Pouco importa a esp.e de de direito· que a pa;ciente :precisa, ou
desej,a exe'rcer. Seja-lhe necessaria •a liberdade de locomoção para
por em pratica um diT,e ito de O"rd·em civil, ou d•e or·dem commercial, ou •de Ol'dem constitucional, ou de ordem · administrativa,
deve ser-lhe concedido ü habeas -co1·pus. sob a ·c lausula exdusiva
de seT juridiCJaJment•e indiscutível este ultimo dire·i to, o di'reito
esco·po . PaTa Tecolher á ·casa paterna .o impubere transviado, .p ara
fazer um contracto ou um testamento, •p ara •receber um .laudemio,
ou para constituir uma hypotheca; para ex·erdtar a industria de
t ransporte, ou pm·a pr.otestar :uma lettra; para ir votar, .ou para
desempenhar uma funcção poli tica electiva; para avalia;r um predio e collectal-o, ou para proüeder .a;o ·expurgo hygienico de qualquer ·hab:i-tação; si ·é ne.cessario gwrantir a um indivfduo a .l iberdade de locomoção, porque uma üffensa, ou uma ameaça •a essa
liberda;de foi embaraço a que exer.c esse qualqu er desses direitos,
não lhe póde ser negado o habeas-coTpus. Que juiz, dig11:o desse
nome, indeferiria o p edido ·de habcas.coTpus •em favor do cidadão
que, ·estando em .goso dos seus .clir.eitos políticos, não pudess·e .c hegar até á mesa eJ.eitora.J, p.o'rqu e lh'ü ve-classe •a violerwia de qualquer esbirro, ou de qualquer 'autorid,ade energumena?
Neste ponto Televa ·espa;,n·car uma confusão, em que teem inci- ·
dido, até na imprensa diar.ia\· alguns espíritos que não attentam
bem na funcção do habeas - co1·pus. ·E' esse, dizem , um remedio judicial adequado ·á ex.clusiwL protecção da ,Ji.berdad.e individual, ·entend ida embora ·esta expressão - l.ib e?YL([,(le incUvi,clual - no sentido amplo, que 'a brange, al ém da ,Jihe~·d,a,de de locomoção, a de
pensamento, a de consciencia e a religiosa, a liberdade .d e imprensa, de 'a ssoc iação, ·d e r epresentação, a inviol<lVbilklad.e do d<Y:mici.Jio .
.Manifesta erro ! E' exclusiva .missão elo habeas.co1·pus ga·
rantir a liberclad·e i.ndivi.dll·al na a.ce pção Testricta, a libe.rd.acle
physi·ca, •a li.berda,de ele lo.comoção. O unico di r eito em favor do
cjual se pócle invo.car o halJeas - dJ1'jn<S é a liberdade de locomoção,
.e d•e .accôrclo ·coúl 'e ste coneeito tenil10 sem.pr.e julgado . Evidente
engano fôra suppôr que pelq habeas -co?·pus se pócle sempre defender ·a liberdade de impr.en.sa. Quando a imprnsa é viole11tada., porque ao reclactoT ·de um jo.rnal, por exempl o, :n ão se ·P·e rmitte ir ·
ao escriptorio da fo.Jha, e li't es·Cl'ever ·e .c orrigk os se·us artigos,
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ou DOTque ~lO entregador, ou :a.o V·e ncl ed.or, se tolhe o dire-ito de
percorr·er a cid·ade entregan d.o ou v.endendo .o jornal, nã:o ha duvida que o caso é de hab eas .. coTpus. Mas este caso é de hab eascoTpus, exact&mente p el o facto de t er sido' violada a l.iberdad e de
locomocão. Q.mmdo a imprensa é v iolentada, porque, p or eX:emp.Jo,
s e dá a appr ell en s[LO elo ma1terial t y pog,raphico. ou do s num eroa
d.o jornal, ou -elos ·ex·e.mplar.es de um li vro, por certo ninguem se
lembraüa el e reque'!'er uma .ordem el e hab ea.s-c0?'1HiS como meio de
faz·e r cessar a violacão do ·di'reHo. Quando se .offencle 1a lib erdarlt:
religiosa, o.bstando a que alguem p euH~tre no templo ela sua se-ita.
ou sai'a a pT.a tkar actos elo ·culto •externo .da .s ua co.nüssão, inco.nte:> ·
tavelmente t em c;abi.mento o recurso ·do hab eas-co?·pus; visto como
foi embaraçando a liberdade d·e lo oomoçáo que se feriu a Liberdad e
religiosa. Quando se offende 1a. !ibeTdad·e TeJ'i,giosa, porque s·e ·arrazam a s ig r ejas, ou se d·estroem os .objeoetos do ·cuHo, a nenhum
jur,i sta pri.n cipta11te ooco.rrel"i.a a icléa d e r equ er e•r um hab eas-coTpus,
rpmedio :applicavel sómente ás peE•soas, e nunca ás ca usas. Al ém
da li·be•pdad·e de ,Jo c.o.moção n enhuma outra ha .defensavel pelo habeas-corpus . AJbsurda é qualquer ext ensrw, q ualquer ·e la,sticidade
que s·e dê ao hab.eas-co-rznts n esse sentido. A li·b erdade d·e lücomoção constitue uma condiçã o, um meio, um camlinho para o ·e xercid·o não só de outros clir.eitos individuaes, como de direitos secu.n.clarios, direitos meramente .civ·is, politi.cos ou ad.müüstrativos .
.Para garantir a .Jib er.cl:a.de individ•u a l não ha ~-em edio succ edaneo do habcns- cO?'pus, n em a ·este compa.rav·el .no que to.ca ·á ·rapi ..
dez d:a applica<;ão. D~õmais, é um r em ed io qu e nenhum .mal produz,
qu e se pód,e usar •eilll lrurg.a ·e scala sem o menor inconveni ente. O
que importa .mui·to, e sómente, é sabe r .adminis trai-o. Conhecidos
os limit·es do hab!:!as- coTpus não ha motivo algum ·p ara Teceiar qu'l
por ·elle s·a su,bstitua qua l quer outro processo judicial; que se la n ce
mão do hab ep,s-co1·pus, quan·do divm·so é o meio processua l .compc) tent e, apropr,ia.do; que \Se trans fiTam pa ra o habeas-coTpus as funcções de outra qualquer acçfw, como, por ·e xemplo, as da acção esp ecial do ·aJrt . 13 .ela lei .n . 221, de 20 d e Novembro de 189 4. R efiTo-m e .expres,s ament·e á a cçã.o .m en cioná:da, porque já se tem .dito
e escri-pto q11 e no ca.so do Conselho Mun i cipal desta cidad.e se -devera ter ·a,ppl kado essa fórm.a processual em vez do hab eas-coTpus .
O er.ro é grossei·ro, e ra sua r efutação já está .feita em linhas
anteriores. ,Pa,ra os que compreh en cl•e.m .a natureza juriclica do httM.- 2(5
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beas-connts e a da acção esp ecial do art. 13 ·da lei n. 221, nfw h a
co,nfusão possível e11t1··e os dous meios judiciaes. O habeas- c0?"1JU3,
por ser um processo de Tito muito r ·a pido, sem fór.ma n em fig u l'cL
de juizo, ·não compo•rta o exame, nem a prova, ne'rn a .decisão, ú e
questões qu e ex ijam um estu,do algum tanto detido . Si se r equ er o
habeas-corpus p.a_.r,a pôr ter.mo a u ma prisão Hlegal, ou p·ara evitar
esse :abuso, ao juiz ,s ó cumpre indagar, an!Jes de .pr oferi•r a sua d ecisão, si ha uma sentença co11demnatoria ·OU um despa;cho de pronuncia, .e si é com.petente o juiz que ·CO·nclemnou ou pronunciou.
E 1 isso o que se faz, em r egra. Si se requer o hab ea.s-co? ·pus para
prevenir ou .remove r a .coacção que se traduz, não em prisão ou
detençã o, mas .na impossibiHda;d•e de ·exercer um direito qualquer,
de praticar um acto legal, .ao juiz, que nã.o póde envolver n o p rocesso de hctbeas-aor-pus qu a;lquer qu estão que d eva s er p•r ooessa cla
e julgada e.m acção pro·p ria, incumbe veTit:icar si o direito que o
p,aciente que·r exer·cer é incon•testavel, liqui·do, não é obj ecto ele
cmltrOI'ersia, não •estú -su j eito .a •um litig·io. Sóment e no .caso LlP.
çnn clui.r que mamifestrumente l e-g,al é a posição do paci·ente, qu e a
este foi ved"aJcla a pratica de ·um acto que tinha inqu estio nav elmente o direito de pr.a Úcar, d·eve o juiz c onced·er a ordem i.mpctra;da . Para hypothese .diversa fo i ·creada a a;cção especi al elo
art. 13 da l·e i 11. 22 1 ; desde .que h a uma controversia jurid icarmenle
poss ivel, CLescle que se Jevanta uma -con<tesbação acerca ele um di·reito, e se faz mister •exhibir provas e disc-utir a qu estão, para o
fim de annullar um acto administrativo, já incabivel é o hab eas corpus, e adequada ,a ac:çã:o especial il'e·f erida. Imaginemos que um
funcionario, ou um emp r egado publico, Tequer uma ord em de hnüeas- cm·pus, a1legando c,tne lhe ·é ve•clado o ingresso na r ep·aTtiça o
em que trabalha. Pede -o juiz informações ·e av.erigua que o pa ..
ciente não foi clemitticlq n em suspenso, qu e a sua posição j uridic::t
ele funccion ari.o co,ntin úa 'i·n a,lteracla. Impõe-s.e em t al hypotheso a
concessão d•o h abecús-co7·1nts. 'Si, p elo ·C01ltrario, o qu e consta é que
o paciente foi dem itticlo, ou su spenso, por a utoridade eomp ete·nte.
in.iuri-dko se torna o ·CP1lcecler a ordem p e.clicla. Bem pôde ser Hlegal .a suspensão ou a ·cle1missão : mas relev a a.purar os factos,
conheceT as allegações ela autorida d e que praticou 'O facto impugnado, e ,a ,nnuHar esse aoto, s·em o que justificavel fôra o inclefer i lnento do p edido ele '/fabeas-coTpus .
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Ainda quamdo ·Se tr a ta de funocionar.lo, ou emprega,do vitalicio, pó ele s er legal a dem i3são; porqua nto, pelo abandono do ·e mproego, po r in comp eten d a ph ysica ou mora i, pela pNpetro.ção cie
ce rtos ·crimes, .são clem issiv.eis t a es f unccionar ios -o u emprega dos .
N este e em casos ana.logos, o m eio judicial proprio, adm issivel é a
acQã,o es·pecia l do art. 13 da lei n . 221.
Na hy po th:es e do Cons elho ;Municipal, m ani.f.estamemrte absuTda
fôra a .propo sit ur a da r eferida acção esp ecial. Elm prim eiro logar,
si pa r a os proprios d·e·sp;8Jchos d e >p rom.mci.a e s ent e:nças con.demn2,toria s, proferidas por juiz i•ncomp etente, se tem julg.aclo r em edio
acl·e qua do e effi ca z o h abcas-coTpus, e a ssim decidido ha mui to
pouco te mpo ·e ste Trtlnma.l, .como se ha de r·e cusar •e sse recurso
aos qu e, investido s em funcções acl.m:inistrrctiv.as, não ·PO·dem •exet·cel-as, .p or qne um a or·dem , ou um d·ecreto, de uma autoridade incompete nte, de n atur eza a dm inis t rativa, lh e.s int>Br.diz a r euniã o
p.ar.a ·cum p·r irem os ·dever es juriclk ns do oseu cargo, sendo essa ordem d e au t orida de incompeten te o unico obst 'U culo ao desemp enho
d·e taes dev eres? Conced.e-.se im me di a ta m en t e o ha!li eas- coTpns a os
pronun ciados e aos conclemnado.s por j·uiz i11·Wll1p•etonte, s em nenhuma a cção prévia, ·e.m que se ·decl.a:re nulla .a, sente,nç;a condemmatooria -ou d·e pr011Uncia. Qu e moti'vo legal haverá para não proceder de modo idonti co, quando t emos deante ele nós 0icladãos ·c oagielos em sua liberdad e indiv i·dual , e .as·s im impossibilitad·os od·e •exe·:cer qu alquer d·ir eito, em co:ns equen cia -doe um abuso de pod•er, ·p·r aUcado por uma autori.d.a:de administrativa incomp·etente? Posto
que m e pareça desnecessario, dentro ·e m pouco d·emo.nstrarei a incompe-tencia do P re·sicl·ente da RepubJi.ca para intervir na ver·ificaçào d·e •poder.es ·de intend·e ntes, mlnullaa:~<cl·o a inv-esüdt!Ta nos seus
carg-os uesses mand-atarios muni ci.paes. Em s egundo looga:r, inefficaz seria a ac·ção do art. 13 ela 1·ei n. 221 pa ra a realiz a ção doo fim
collima;do pelos m embros elo Conselho Municipal d esta ciclad•e . A
jurisprudencia do ·SupTemo Tribunal esúá bem firm ada; a ninguem
é dado pedir pela m encionada .acção que -o ·P.ocleT Ju·diciario ·c ond·emne o E x·ecubivo a reint egrar o autor no eoango d·e que foi ill:; galmente d espoja.do. Limita,m,se .as nossa s sentenças a garaliti:r
as vantagea:ts do oargo, daud·o-se a r eintegração, quando não se
oppõe o Poder· E xe cutivo. Ora., o que pretendiam os intendentes do
Dis tri cto .F ed eral n ão era .a, ·p erc epçiLo dos seus .subsidias . Dessf)s
prov·eitos materiaes, aliás tão r a ramente alliados ás funcções de ve-
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re.ador ou conselheiro municipal, em nosso paiz, qu e nã o sei 6i
haver á ern t ocla .a União uma üuzla {le municípios en tr e tan'tas ·c ent enas cujos mandatarios sejam surbsidiados, de nenhum cr:nodo s e
occupariam os intendentes do .Rio ·de J.a:n e~r o nas varias peti ções
com que imp'oram a justiça deste Tribuna l. Requ ereram sómente
que lhes garantiss•emos o direito de exe-rcer a s s uas funcçõ es administrativas. A ·a,cção es,p ed .a l do a rt. 13 da le.i n. 22 1 n ão t em
a efficacia ·d·e r estituir á s •s u as fun cções electivas ·i.ntend ente·s mu ni cipa,es . Di r-s e-h a, talv ez, qu e pela d ta acçã o se po,cleria ann ullar
o acto do P ocl·er E xecutivo ~Fed er al, e que, a consequ enda dessa .amnullação seTia volta r em os ·i ntend en tes ao exe r cioio do s seus ·ca r.g os.
Mas, .S•i attentarmos .e.m qu e a acção acons·elhada s ó s e t er minaria
'Pela s entença final, e m s egunda insta ncia, ao cabo de um longo
espa ço d e t empo, vermnos log.o que .a s perturbações causad as á vida
muni-cipal po.r uma ·ele-cisão an.nullatoria, assim protra hida, são motivos bastantes .p a r-a r epeilir:rnos tal :r•emedio judicial .
Conoedi o hab eas- corpus, que o Presidente ·da R epublica 'ia1constituc·i onal e voluntariamente desa ca tou, porque O·S imp·etr.anLe.'>
e pacientes ap t>na;s pret e.ndirum exer,cer um direito, ou funcção pubJi.ca, .em que estava:m .J.egalmente investidos, -e de que o Presi d·e·n te da R epuhlica é •I~uanife.s tamente iucomp ~tente para os d estituir.
No direito ·con.sti.tu fmdo u;>odem variar .a s .opiniões acerca da
organização a,dministr.atJva da Capltal de ·um p.a iz suj'Bito .ao r egimeu federativo . ,E m JlOSso dí.r eito constitui do n ão é serio n egar a
autonomia, posto qu·e cerceacl.a, outo:r,g.ada ao munic·ipio da Capital.
Ao passo que Wwshi·ngtqJl
uill1a a clministração· ·CO·nfiad.a ao Go ·
verno F·edera l, o :Rio de J a neiro é um muni oipi·o •a utonom o . ·E statu e ile .modü .bem •ex,presso e term-inante o art . 67 da Constituição
F ederal : salvo .a s re·s tr kçõ·es do art. 34, ,n. ·30, em . virtude elas
q·uaes .c ompete ao Congr.esso !Nacional legislar .sobre a poli-cia e ()
ensino s·uperior no Distrido F ed·er al, e sobre ·dem a is .serv·i ços que
por leis f ederaes (l ei s, e não a ctos do P·odET Execut-ivo) forem r es erva;dos p.a:r.a o 1Gov·erno ·da União, "o Distridto F'odera l é admin·istrado po r at•tor i darle s 1n u n i cipaes " . Onde desoo·b rir ·um acto mais
eiva do de inconstit ucionalida d·e do que o decreto pelo qual o Presidente ·da ·-RepubJi.ca d e13poja das suas func ções de intend entes os
mandatarios .e]ieitos pelo munidpio, -e com pocl.e l'es já r·e.co.nhec-idüs?
Ba;stav.a-lll1 e ,a, bwr.reir.a levantacla p elo .a rt. 67 da Constituição ootrr)

tem

391
o governo munioipal e o da União para julgar inadmissível, por
uma p.alpave.l incormpetencia, .a i.ntromi•s são do Po.cler Ex·eoutivo Federal na formaçào do qonselho Municipal d•es·t a cid:Mle.
1Com.o
conciliar a obs·ervancia d.o art. 67 .da Constituição ·co.m
o reconhechnento da co.mpetencia do Presidente da •Republi oa l[)ara
se arvorar enn segunda hlS'tancia na verifkação de poderes ·dos
h:.tend1mtes .municipaes?
Si bem visível é na Constituição a incompetenoia do Presidente
ela R e-publica p a ra annullar a verificação ele pod eres do Co·nselho
lVIunicip.al de.s t,a cidade, ·como de quaesqu er outra.s camaras municipaes, fôra preciso fazer do nosso direito um grotesco formalismo
chinez para se emharaçar um tribunal, ao conhecer ·de um hubeascoTpus.

Para mas carar o .abuso de pod er, tem-se escripto que o Districto F ederal não g.oza da mesma organização administrativa que
os ·OUtros municípios .da União. Quem ousari-a negal-o ? o que se
.affirma é qu e .as limitações á autonomia d.este município são as
unicas traçadas pela Constituição e pelas leis federaes. O veto, por
exemplo, aliás tão discutido sobre o aspecto ft9. constitucionalidad·e ,
o v eto do prefeito. com a subsequente deliberação do Senado, é
uma das restricções ·creadas por l ei. Mas, s endo a regra a autonomia, será permittido tirar ele uma excepção illações que constituem outras excepções, não prev-istas peJ.o l egislador ?
Para con.ce.d·e r o habeas-coTpus não me .e ra neoessario, nem me
parecia regular examinar a verificação ele pocl·e r.es elos intendentes
municipaes. Desde que o fundamento do meu voto foi a faenldade,
que é ao mesmo tempo um dev.er, ·conferida ao Tribunal, de. no
julgamento elos feitos em geral, desprezar os actos do Poder Legislativo e elo Executivo, 'i nfringentes .da Constitui ção, não me competia examinar a verificação ele pocleres. Para mim, a questão
n es te ponto se reduz ia a averi'guar as attribuições elo Gov-erno
da União em fp,ce · d as que, pe!.a Oonsti,tuição 0 por l eis llederaes, tem •este munici!pio. Para resolvel,a ninguem porá em
duvida a competencia elo Supremo Tribunal Federal, desde que
advirta no p·oder expressamente outorgado ao Tribunal (art. 59 da
Constituição) d e dirimir as causas ·e conflictos ( conflictos· sem restricção, e , conseguintemente iambem os de attribuições) entre a
ungo e os Estados. Não se obj ecte que o eonflicto neste caso seria
entre a Un ião e o Districto Federal ; pois, sob v.arios asped os
é o Districto li'ed8fJ.'Ial equipar'aclo ao Elstad•o, ·e ·e ste mesmo Tri-

bun.al já tem julg:ad·o conüictos c1e attribuições entre o Governo
da União e ·o município. Nem se diga, tão pouco, que fôra necessario resolver prime·iro o conflicto, e depo is concedEJr o ha.beascorp1<S : O Tribunal t em incontestada comp etenci.a para decid.ir os
conflictos d·e jurisdicção entre juizes criminaes ele Estados clivers·os; e, ·entretanto, na h y pothese ele não ter sido su scitado o conflicto, e r.equerer habeas- corpns u m réo, condemnaclo por juiz inco mp etente. ningu em clis·cute a legalidade da concessão da ordem
impetrada. O simi1e é irrecusavel.
SÍ me competisse examinar a verificação d e poderes dos intend·entes e os fundamentos em qu e ass enta a r es-olu ção que a ar:nuHou, nada mais teria cleant e el e mim que uma vasta messe d e
sophismas e ele falsas asseverações . Affirmou-se que oito elos intcud·entes diplomados haviam renunciado os seus Jogar es ; mas, iS'-ú
é falso; em carta, junta aos autos ele habeas-corp1<s, carta escript:l
e ·a ssignacla, com a firma reconhe·cicla, p elo Dr. Serz ecleHo Corrêa,
d·eclaro u p er·emptori.amente o ex-prefeito que nunca viu o p apb ,
em que se diz estar escripta a r enunci a. Como si não bastas~e
pr.ova tão esmagadora, um elos in tendentes que se dizia baver em
I
r·enunciaclo , ass·ignou a ];1 eti ção ele hab eas-corp·us, depois ele t~r com_
parecido ás sessões elo Conselho p or mais de um anno. Entendeu -se
que o facto de serem oito intendentes d·e um partido, e .oil;o ele
outro, <Clo nstitu.ia um ca,so de força maior . que imp ossibilitava a
reuniã.o .d-o Conselho, quando todos s<tbern qu e o caso ele for ça maior
é sempre um acontecim·ento imprevisível e irresistivel, ou p elo
menos irr·eBistivel, o a f ormaçào ele um corpo l egislativo com indivíduos ,fi.J.iados :a partidos cliveTsos é :a cousa m ais p-revisível, natural e conveniente, e a que se não deve oppôr a minima resistencia, porque todos clev·em des ej ar . t odos elevem querer, todos
d·ev.em acoroçoar, todos d ev·em julg.a:r ele grand-e e i:n·contestavcl
utilidade a boa gestão elos n egDcios publicas. Asseguro u-s e qu e o
re'gimento do Conselho Municipal exige uma certa ma:ioria p ar a.
a realização ela-s sessões prepa.ratorias ele verificação el e poclere-,J,
quando é certo, G todos qu e sabem le:r pod em verifi cai-o, qu e esse
r egimento dispõ e no art. 8": qu e as sessões preparat orias pa ra :=t verificação el e p oder es se r;ffectuam com G'1Wlq-n rr m tm er o ele inlr-:ndentes-. Chegou-se .a este extremo no ab3urclo: sendo lG os intencl r-ntes municipaes, hav endo nove elr:Jitos e diplomados, que por longos
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mezes compareceram ás sessões, julgou-s e que o facto de sete não
terem comparecido á~ sessões autorizava a annullação da eleição
dos nove, firmando --se assim um pr-ecedente ele funestissimas consequencias.
Nenhu ma procedeneia tem a allegação, tan tas vezes repetida,
do que ao TribumLl faltava competencia para conheoer do hab eascorpns·, por ser a mat eria ele ordem política. O que é espantoso é
QU e assa -obsrõrvaçào tom sido produzida por .a quelles mesmos que
h :wi:tm antes r-rocorrido ao tribunal para fim p erfe-itament e idenUco . Varias ordens de ho.IJ 0CLs-cO?'JntS foram impetradas ultimamente
pr1los membros elo Conselho Municipal, ass im como pelos deputados
e staclo~es elo R io -de Janeiro. T anto -em um caso como no outro, os
do n ~ grupo8 adv-e rsos imploraram ao mesmo tribunal a mesma
Pl'o l ucGÜ·O, csfor~a ndo- se cada um vor demonstrar quanto era adequando o r ecurso e defesa <dos seus -direitos. ·os membros desse Tribuna,], na s ua qmLsi unanimidade, manifestaram egual sentir. Na
preliminar sempre se decidiu que o caso era de hab ects- cot'ÍJus, por
u,ma grande maioria. Foi sómente depois que -os contrariados, em
suas intenções e inter esses. s·e lembrar am ele arguir a incompetencia do Tribunal para sentenciar na especie.
A mais estranha fórma qu e tem revesticl<J a objecção •da natureza polH·i ca ao caso elo Conselho Municipal é a consistente em decl-a rar que o Tri bunal não t em comp.e tencia para conceder linbeas co?·p·us políticos. Fallar em hqb ecLS-COTJJUS politicos é o maio.r destempero com ·que .a inscienci.a e a má f é se podiam pronunciar
sobre a especie.
Não s-ei que membr o ela família dos Cervotos ger ou tão descompassada celebreira. Nào ha. n ão pôde h aver hab eas· corz)1.1,s
políticos, assim como não ha habea.s-co·rpus commercill!es, .administrativos ou de quaJqu cr outro m odo semelhante qualificados.
O ha b eas-co1·pns, repito, tem por funcção exclusiva garan-tir a liberdade ele locomoção, o clirei.to el e i:r e viT. A um ladrão cadimo e
ao mai's heclionclo ass<Cssino não pód-e o tribunal r ecusa.r uma ordem
rl.e haiJcas· corp·u;;, umq, vez ave-r ignacl-o que foi pronunciado, ou condemnaclo por jniz incompetente. E lJa de negar o habeas-corpus ao
eleitor que, no gozo inco.n testavel elos seus dir eitos politicos, é
imp edido polo arbitrio ele uma autoridade de penetrar no edificio
em que se procede á eleição , quando ·es·se tem o seu direito garantido por uma lei especial, a ele 15 de novembro de 1904 ? Ou ao
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deputado evitar o voto ele tal repr esentante da Nação em determinado momento politico ? Ainda quando se trate de crimes poliHco.s,
por que se ha de usar .desse tratamento jurídico excepcional, caracterizado por um perverso rigo;r, quando é sabido que ·em todas
as nações cultas são precisamente os clelinquentes políticos os
maiis benignamente tratados e os mais brandamente punidos, pelo
facto de serem os ta:Ctos qualificad·os cri m &s políticos frequentemente insp'iraclos em um ardente patriotismo e nas mais nobres
aspirações, -o que fez o grande Ca.nara, o eminente chefe da escola
clas.s ica em direito penaL d epôr a penna ao ch egar o momento d e
cl•i ssertar sobre os crimes políticos, escrevendo a phra·s e celebre
que serve ele epigra.phe ao ultimo capitulo da sua vasta obra:
p cr che non esJJOngo questa clas·se ?

Si examinarmos s-ob um asp ecto mais amplo a arguição ela
incompetencia elo 'Dribunal para conh·ecer de questões políticas.
ainda nãd poderemos chegar á conclusão d os que nos increp am de
usurpar attribu•i ções ele outros poderes. Maeaqueámos as instituições ·constitucionaes norte-american as, a cada passo os nossos políticos .militantes lavam o rosto aos a.dversarios .com precedentes e
co.s tumes politicos american9s; mas, quando apparece a. n ecessid~Lcle ou o ensejo ele applicar a,s instituições que b em ou mal importámos, bem patente se faz a 11oss·a falta ele envergadura, para imitar o modelo, a nossa incapacidade para pôr em pratica o r egimeu perfilhado por no·s sas leis.
Ausente desta Capital e longe elos meus livros, ao tomar ·e·s tes
apontamentos não me foi possivel exti,a:ctar das lições elos constitucionalistas americano'S, as <J,Uto riela.d es irr·ecusaveis no assumpto,
o que -importa a este ponto. Mas, por um f·~liz a caso. tinha á mão a
obra que foi invocada ao eliscqtirmos o caso elo Conselho Municipal,
para o fim ele vedar <W Tribunal o conhecimento da especie. Refiroll18 a o trabalho monumental elo Sr. Ruy Barbosa, sobre o Diario
elo A.mnzonas ao Acre Septentr•ional. Nos dons vo lumes em que se
contém o extrC~Jorclinario estudo ha uma série exhaustiva de citações elas autoridades amer•i cana's ne-sta m?.teria. Citrar-se-ha o
m eu trabalho em reproduzir os pri ncip.aes ens inamEntos, indicando
os logares d e que f·oram trasladados. par.a. faci litar a tarefa. dos
que quizerem verificar a fidelidade da rep;roclucção. Releve-me o
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Tribunal qu e assim proceda. 'S i ha caso em que se .torne justificav el e indispensavel a C'itação de a utor idacles, é este.
Prim r~ir amente, importa n otar que ao Supremo Tribunal FederaL e não ao Gove rno da Unii1o, compete determinar sobr·e que
e.species de pleitos se <Os tende a sua .iurisllicção . O bom snso e o
•?spliliito !ibelral .dios aiOrter:::tmeric,amos in ã.o pcnr-jittem que essa
attribu ição seja exercida p elo Executivo . não raras v ezes arra.stado
por i n ter e·S3es e paixões de momento a soluções illegaes. Dessa
dout;rina e dessa pratica dá t estemunho o professo r All en Smith :
"D esde qtt e sr) a esse Tribttna l (a Cõrte Suprema) comp ete cleciclir
qnaes as questrJes que s(io tJOz.it-icao, quaes as que o ncZo s·ão, nas sua.s
mãos está o ensanchar ou estreitar o senti-do ao qualificativo de
p olíticas, segundo lhe parecer. " ( The Sprit ot American Governmcnt, pag. 110) .

Ainda quando el e n.·üureza politi ca foss8 o cas o do Conselho
Mlmicipal. não seria isso r a zão para se ni'io cumprir a sentença
judiciaL Nos Estados Unidos ela Am erica do Norte, a Cõrte Suprema "d ecid e r eunidas questões sobr·e a inteilfg·encia da Constitu ição
nos se us as'[)ectos politicos" ('Baldwin 1 JJio1l e n~ Potimcal Instihotions, ·pag. 253). " A Suprema Cõrte elos Estados ·U n idos é frequentemen t e ·ch amada a reso lv er grandes questões politicas. submet.tidas
ao seu conhecimento sob •fó rmas judiciaes " (·F. Pollock, A. l~irst
Boolc ot J uriSJJr-ua;cnce, pag. 335). "A Côrto Suprema t em annullado (ann·ullcd ) vinte e um a vezes, cl eliberRções do Congresso e leis
estadoaes mais de .duzenüts vezes, por implicarem umas e outras
com a Co nsti tuição . Muitas dessas teem sido que·s tões elo mais alto
alcance politi c;o (o! th chig h est poli.ticcl-l importance), renhida e
a margam en te debatid as nas assernbléas legislativas, em meio á ex·cilação publi ca. Frequentemente succede qm• a nação inte.ira se
divida no -apreciar dessas co•ntroversias jucliciaes, e por vezes
o julgado não virlga entre os nove juizes, senão med iante ligei ra minoria. Não obstante, muito ha que o paiz se submctte sempre ( eve-r:'-' t-ime) a.o oraculo (to the oracle) cl8" Cõrte Suprema, tendo por definitivamente e nc err adas a.s cont·endas, sobre que ella se pronuncia u. " (H . i ~dum:terberg. Thc A nu;1·icans, pag . :1.0 ) . Dissertando
s obre os celebr·es Casos InsttWres, escreveu o pro.fessür Row e : "Estes julgados serviram de realçar com gr ande clareza a pos·içao
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unica occupada pel.a Côi,te !S·uprema. DiveTsamente ele outm qua!'ju er l'Tibunal, lhe cabe ás vezes Tesolver questões que, supposto

jurídicas na fór m a são políticas n a subs tancia e actuam profundamemte sobre a estructu ra das nossa.s insti tuiçõ.es" . ( 'P h e S-u,prem.e CouTt CPHi lh e Insular Cctses Aml. o f the Ameri c . Acad. o f
Polit. anel Soe. Sci en.ce, vol. XVIII, pag. 38).
S endo ass im, ·dir-se-lla: a qu e fica Te.cluzida a regra ele qu e a
Côrte 8upTema não r eso1ve questõ es voliticas, as quaes são pro·
pri.as .da esphera .elo •P .oder L egislativo e elo Executivo? Fazem os
mestres do Direito Constituci onal ameri·cano uma ·conh ecida distincção entTe ·casos pU'J'ctmente políticos, exclus·tvmnente políticos,
abso•rutctmen l e politicos e eoas-os juridicos, ou antes, judici.aes, cu ja
decisão é ·de con.sé([uendas políticas e ·casos politicos que .assumem
uma f'cição judi cial , uma fórma ele pleito suboTdinada a normas
jurídicas. Só as qu estões merctmernte po litims, isto é, as •que não
estão sujeitas a disposições iegaes, e oonsistem na apreciação elas
n ecessi d.a des so ciaes, e -ela :utiHcl.a cle da adopção de certas proviclenci.a s e ela .p ratica ele aotos, que inter essam á coilectiviacl•e, ques··
tões entr e.gu·es á eliscreçã.o, 1 :ao poder arhitrario elo Congresso e do
Governo, ·escapam 'á jurisüicção ela 'Côrt e .Supr·ema. A política, se gund o :bem cl.efiniu •Shaffle, é "a art e de guiar to das as t encle·ncias socia.es ·div ergentes, jrnprirn in clo-lhes novas direcçô·es communs e médias, col!ll ;a mínima r esiste•ncia conectiva e ·a mínima
p erda ele f orças ", o que exige no poder ·politko certa liberdade de
éopr ecia<:;ão e ele Tesol uçãJo . D esde que uma questão d eve ser diri mida ·em face ele pr.eceitos .l egaes, po rque taes .p re.ceitos d et erminam o modo de solver questões dessa ·especie, t emos um a ssumpto ju·clicial, pouco imporütndo que as co.nsequencias de qualqu er
sen tença, proferida em 1itigios cl•essa -ordem , sejam políticas, in 1'luam na política, ou (}U e <J. substancia do pleito seja politica, isto
fi, que se tratE' da dire cçfto elas tenelr;;Ticias sociaes, c ele rnodiHcar o
c::taclo ela coJl.ectivi da de em beneficio ela mesma, ou com ess e inten to . 1!; ' este T ribunal comp et ente pant pro cessar e julgar o President e
c1a Republica nos crimes cDmmuns . D iflicilme nte se descobr1rá mn
fa.cto que 11!-ais <profmlclas a l terações po.ssa cau sa;r á direcção politic:a cl,o paiz, .cJo qu·e •á s·e1lbença condem:natoria elo chef.e ·CLa Naçã.o
em dadas emerge·ncias. E' expressa. a attribuição de nàe àppli.ca.r
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as leis e actos do Executivo, contnarios á Constituição. Reformas
reputadas urgentes, •OU de grande utilic1ade, 1p or um partido politico, pod·em ser nullif.icaclas em virtud·e dessa .faculdad-e do Tribunal.
Na doutri·na e .n a pratica cl1a A'merica do Norte é corrente a
distincção assignalada. ''fhay-er: "E.m casos pura:mente voliticos
(puT ely poli,iical) é de méra acção cliscriccionaria, embora os outros
poderes violam a Constitu ição, o Judiciar io não lhe poderia acudir "
(H ?'iW(T.Tél .Law Review, volume VII, pag. 134), Hitchcock : "As
questões puramente políticas, isto é, as que são commcitidas, p ela
Constituição ou pelas l eis, á discreção quer do Poder Executivo,
quer do Legislativo, não entram na competencia üos tribunaes"
(Chi e! Justi c;e Mar·shall, pag . 80).
Algumas vez es tem a. Côrte Sr.prema julgado r1uestõ e:; p:>lilicas, ela maior gravidade, como os Casos Insuzm·es, em cujas decisões estatuiu disposições constitucionaes alheias á Constituição
clf· 1787.
A attribui ção de manter cada um dos outros poderes federaas
c os estadoaes dentro elos limites da sua orbita constltucional de
acti vi da de inã•o a recusam os consti.tuciou.alistas arnerica~.os [t
su-prema Côrt2. B ryce: "A Côrte Suprema mantem todo o se :I
mecanismo em boa ordem, protegendo a União contra os Estados
e cada. uma das partes elo Gov-e rno Federal contra qualquer attentaclo dos outros. ( SüocUes i,n history .iuTispn•dence, vol. 1o,
pa.g. 390) . \Villou gh by: "O mais poderoso elos fr eios no preservar, não só as relações regulares entre o Po der F ederal e os po ..
deres dos Estados, mas ainda entre os proprios ramoR do Podee
F·ederal, t em consistid-o indubitavelmente na Côrte Suprema . E lla
t em sid-o a roda. rrnestre ( !:h e 7Jrolcmce tuhell) no mecanismo ela
Re-publica . A C onstitu,ição, no exercício -ela sua supremac-ia a respeito de todos . esses poderes, a todos lhes poz o limite, e o instrumento para da-r r ealifla.rle a Ps l:a lim:iJação t em sido a Gôr·te Supr·c- ·
ma, como inter,prete do direito constit.ueiona.l." (WHlbughby, 'l'he
/'!u prcme Oour·t ot 'J'h e Unitecl States, pag. 88) .
Si tivesse o Tribunal proferido um .accórclã.o sobr e questão
r.ol it.ica, nunca. Iôra licito ao Poder Executivo Federal annullar
c::se accórdão, ou suspender-lhe a execucfw, sob o fundamento ele
ser a materia ele natureza política, quando a Asse poda não compete decidir o f!U G é questão politica. Mas o objecto ela decisão
c!o 'fribt1hal, no caso el-o Conselho Municipal, não foi rle natúreza
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política. 'l'r.atav.a-se de resolver se devia ser respeitada, ou não,
rt annu!lação inconstitucional de uma Camara Municipal. O que
havia, na realidade, e todos o sabem, era o interesse de um grupo
político em annullar uma Camara composta de adversarios . Nada
mais . Façamos de conta, entretanto, que essa náo fosse .a hypothese e indaguemos em these que caracter politico podeD:'b
r evestir a questão suscitada. Onde já vio alguem caracter político
na administração municipal ? Pôd e o município intervir na de··
claração el e guerra e na celebração de tratados de paz, na dir ecção das relações diplomati.cas, no reg·imen do .co;mmercio in ternacional, no -regimen tributaria, na creação de bancos de emissão,
na legislação sobre forrças de terra e mar, na declaração elo estado
de ·s ttio, na ·determinação das wndições e do processo da eleição
para os cargos fecleraes, na formação de qualquer dos ramos do
direito, na sancção das leis da UniãJo, na livre nomeaçào e demissão dos Ministros de Estado, ou em qu al quer outro dos muitos assump tos da política nacional ? Tem ü município a attribuição ou
m eios de dirigir as diversas tendencias sociaes, imprimindo-lhes uma
direcçào qualquer ? Não é .a sua missào cuidar exclUsivamente
cl.as necessidades e ,interesses locaes ? Ainda quanto entendesse alguem qu e mais vasta deve ser a! esphera de acção das autürridades
-do Dbtricto Federal, não teilllos a eo,m binação do s textos ·e xpressos
rlos arts. 68, 67 e 34, n. 30, rla Constituição Federal, a delimitar
bem V·ÍY3Jmente o que é a a ttribuição elo município desta Capital,
e o que nã o pôde fazer o Governo da União no mesmo município?
No texto pe~·emptor1io do :art. 67, o ·qual bem claramente dispõe
que, salvo as excepções creadas pela Constituição e por leis federa es, po r l eis exclusivamente, o Districto Federal é administrado
por autoridades municipaes, não está a declaração solemne de
que o município é governado po:r autoridades por elle consHtuic1as ? Quererá esse texto constitucional diz er o contrario do que
1~1uito claramente dão a entender as suas palavras, isto é, que as
autoridades municipaes podem ser livremente destituídas pelo Govcm.o Fe·rl eral ? Não t erá o texto mencionado por fim manifesto im_
PE·dir as demasias do Presidente ela Republica, e não competirá a
este Tribunal applicar a Constituição, sempre que se lhe depare
algum dess.es excess.as, os ab-usos de rpod·er, em um processo subm etticlo ~o s·e u julgamento? Si o fundamento falso, ou mesmo real,
da n ocessidade ou utilidade política, basta para justificar a inter·
venção elo Poder Executivo Federal, na constituiçfto das autori·
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dades e funccionarios municipaes do Districto Fed eral, um texto
da Constituição preservará a autonomia dos de:mais munid;pios da
União ? Deante da Constituição e das leis não está bem patente a
iucornpetencia do Presidente da Republica para expedir d eCJretos
que annullem a formação do Conselho Municipal desta cidade,
bem como das Camaras Municipaes dos Estados ? Em sã conscieu··
ci.a, não ha necessidade, ou interesse político, tomando .a termo na
sua accepçã.o propria, que resguard e o decr eto que annullou o
Conselho Municipal desta eiclacle. E , quando o houvesse, a qu estão
nunca se poderia diz er mentment,;, exclus·ivamente politica; porquanto a sua solução está ·encerrada em textos expressos ela Constituição Federal.
Já se vê que soliclas razões tive eu para v-otar, como votei,
nc caso elo Conselho MunicipaL
Denuncia a mensagem do Presidente da R epublica, de 22 ele
Fevereiro do corrente anno, uma contrad·ição entre o meu voto
nessa especie e votos por mim proferidos em outros hab eas-coTpus. Para evidenciar a minha incons equencia, começa a m ensagem presidencial transcrevendo uma passagem do .accá>rdão nunero 2. 970, de 17 ele Dezembro de 1910, a qu al diz o seguinte:
" . . . o ins•t i'tuto do habeas-coTptts tem por funcção ,g arantir a Hherdade physica, ou o direito ele ·iT e viT, obstando a que seda .a lguem
encarcerado, exilado ou detido, a não se.r por sentença ele juiz competente, proferida ele accôrdo com as formalidades Ie.g.aes . "
Fui o relator desse accórdão, cujo trecho citado es tá fielmente reprocluZ1ido. Mas, no p.erioclo ass·im destacado, isolado elo
re.s,to ela ·s entença, não s·e pode ver •o meu co.nc·eito so.bre o
ha/J.eas-corpus. A nenhum homem é dado exprimir em uma só phraS( todo o seu pensamento acerca ele uma materi.a complexa . Posto
contenha no fundo uma preiecção sobre o habeas.. coTptts, a mensagem p·resiclencial evidentemente reveste a fôrma do arrazoado for em:e, elas allegações finaes, ·a cu.ios vícios, bem conhecidos .e condemnaclos, não se pó de forrar.
Parece que a intenção d·a mensagem de 22 de F ever·eiro foi
inculcar que, no accórdão ref0rido, eu manifestara a op·i nião ele
que só devemos conceder uma. ordem ele ha.b eas~-coT1JMS quando o
p2ciente se queixa. de estar preso, exilado ou detido, ou ameaç.ailo ele .ilnmedia.tamen,.te ser preso, ·exilado ou cleüdo. Mas, para
qualquer pessb.a se certificar do contrario, será sufficiente a leitur-a de toda a d·ecisão. Tratava-se de indivíduos que se julgavam
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v·ictimas de uma coacção illegal, porque a policia de S. Paulo,
quando os encontrava nos passeios lateraes da rua mai8 transitada
da ,Capital elo Estado, ll,es .pedia cortezmente que se collocas·sem
junto elas p-a redes elas casas ou sobre as guias dos passeios, deixando es-tes -deso:b struiclos, afin1 ele qu-e os d mnais tran-s-euntes não
fossem constrangidos a .p as-sar .p elo meio de uma rua, s empre -c he-i a
ele vehiculos de toda a -especi-e, o que constituia um perigo, especialmente para crianças e velhos. Funda mentando a den egação
d,;_ ord em impetrada, cogite-i primeiro da hypothese, t i;w commum,
elE- s e pedir o hau eas·coTm<s prura faz er cessar, ou para preveni!
uma pris[w, ou detenção illegal, para em segu-i da mais detida•
mente me occupar do caso suj eito á decisão do 'l'ribunal, e que era
precisamente o em. qu e os pa,dentes se j11lg11Jm victimas de
u m a -c oacção iH egal, que se não traduz :pela a:m eaça de uma
prisão imm ediata. Decidia-se que nenhum constmngi1nento illegal
sofj?·ia?n os rr eqwsnmtes; porquanto a me-dida posta em prati-c a pela
policia elo Estado ele S _ Paulo tinha por fim exactamente proteger a liberdade ele locomoçào, facilitando a todos· o transito e
precavendo os transeuntes contra desastres facirmente possiveis,
e que é m issão ela policia administrativ-a .
Para sustenta,r, como f.al1. a m ensagem, qu e o haueas·corpus
ao exilio, ou á dent enção illegal, fôra precis-o nunca ter lido o
art. 304 elo Cocligo ele Processo Criminal, que assim preceitua :
"Todo o cidadão que entenqer que elle, ou outrem, soffre uma
prisão ou constr-angimento ill egc•l em sua liber-dade, tem direito
dl~ pedir uma ordem de habeas-corpus em seü favor." Bastav,a,,
pois, a simples leitura do Cocligo elo Processo Criminal, ou ela
Constituição F ederal, cujo texto conc-e rnente á esp ecle já foi antes
r eproduzido, para não incidir na he-resia ju.rid.ica ele que só se
conc ed e o habeasccorpus contra a prisão, detenção, ou exilio, e não
contra q1wlq'U eT coacç(io, ou constrangirnento illegal, á liber-cl•a de
physica.
N em val-e a pena alluclir ás citações elo decreto ele 11 ele Outubro de 1899, da lei ele 20 de Novembro ele 1894 e do regimento
de-ste Tribunal, com que argumenta o Pocle.r Executivo, para o
fim el e convencer o Jucliciario de que clev.e criminosamente infringir a disposiçã-o clara e terminante da Constituição Federal, qu e
manda conceder o hau eas·corpus sempre qu e o individuo se achar
em immin-ente perig-o d e sofí'rer v iolencia ou coacç'ão, poT illegalicl a cle ou abuso elo poder. A quem se estriba em uma disposição
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constitucional positiva, ampla e insophismavel, nã.o se responde,
nem se objecta com preceitos de }eis secundarias, nem com o Regimento dos Tribunaes. E' manifesta a vontade de que, sob a R e_
publica, a Nação Brasileira desande muitos ann os no que r espeita
i't gu.rantia ela liberdade individual, e se negue o habeas·coJ-pus em
casos qu e sob a Monarchia se resolviam por esse remedio judicial.
Haja vista aqui!lo que, em 1883, em consulta do Conselho de Estado, op.inava o Sr. Conselheiro I:..afayette Rodrigues Pereira, um
elos mais acatados consultores technicos do Govern o da UnifLo: "O
hab eas-co1·pus é uma instituição de pura creação elo direito inglez,
C' desse dir eito passou clirGctamente para o nosso. Essa aclmiravel
gar.a ntia ela liberdade não foi -ainda natur-alizada em França (S errigny, DToit Public eles Fmnçct'is, tit 3"). As disposições do Codigo elo Processo Crimina l e as ela lei n. 2. 03 3, relativas ao
h a1J ecwca.'·1Jns, são, por assim diz er, trasladadas de Blackstone.
Pois bem: acerca elo ponto controvertido, a. lei ingleza. é termir.a.nte : "A. ordem de hc~cbcas-co1'pus é um mandado de dir eito que
não póde ser recusado, mas deve ser concedido a todo homem que
é enviado ú prisão ou ne!J.a detido, on qu,e sotfnt IJ1Wlquc?· const?·angimento, ainda que seja por ordem do Rei, do Conselho Privado, ou de qualqu c·r autoridade.,.
Si, portanto, no decreto qu e maudou fechar o Conselho Municipal e vedou a r eunião dos Intend entes, nad•a mais se contiv esse
du que um constrangimento illegal fL liberdade physica dos pacientes, sem nenhuma ameaça de prisão, o habeas-coTpns, não
obstante, devia ser concedido . Mas a verdade, resultante aos
olhos de todos, é que os Intendentes municipa.es, publicado o eleereto inconstitucional, ficar.am expostos a ser presos, desde que
n üo "Se co·n for,ma.ssem ao abuso de .poder, 'e qu.izessem penetrar no
edifício elo Conselho Municipal para o fim de exercer em 'a s fun·
cções do que foram nullamente destituiclos por um poder incompetente. Tentando dissimular essa verclad•e, a mensagem bem nos
revela que a fórma de arrazoado for ense influiu na emissão dos
conceitos ele que ·e stá repleta a dissertação presiclen:cial.
Nesse docum ento ainda so reproduz um trecho de outro voto,
por mim aqui pr.o,feri.do, para se patentear a minha incongru encia.
E' o seguinte: "Entretanto, neguei a ordem ele hab.eas-corpus, porqu .; o fim que se tentou conseguir, impetrando-a, não foi garantir
a liberdade individual sómente, mas resolv·er uma questão ele inVfsticlum em funcçõ es d·e ordem legislativa. Ensinam os publicis·
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tal" inglezes e am ericanos, que nesta materia são nw.estri di coar
che sanno, qu e o hab eas-corpus t em por funcção garantir unicamente a liberda d·e individual. Ainda qu e s e adapte o conceito de
liberd ad e ind ividual dos ·q u e m ais dil at am esse direito, como, por
exem plo, o qu e n os ministra A. Br uni a lti, no segundo volume de
sua obr a, Il D irit to Gonstitnzionale e l a PoUti ca, pag . 642, nunca
s e~á. ;p ermitUdo .a rfinna r que o habe-as- cor pus seja m eio ·r egular
de garantir a liber dade individual, resolv·end-o simultaneamente
entras questões envolvida s proposita lmente na decisão do habeascoT'[J 1oS, qu e foi o que s e pretend eu n est es autos . "
Aqui est á, bem claramente r esumidõ, o que sempre tenho
sustentado em mat.eria de hab eas- coTpus. O hab eas- corpus tem por
func ção gar antir a liberdade de locomoção exclusivamente. Nenhu m di·re ito mais s e def!ende, nenhuma qu estão extranha se r·esolve, por um a ord em de hab eas-corp·us . S.i, para 1conceder o
habeas-coTpus, é m ist er ·e xaminar ·alJ.egações e provas, que d evam
ser exhibido;:; em uma acção qualquer, sob qualquer fórma process ual, ao juiz cumpr e indeferir o p edido . A qu em requer um
habea.s- coTpus, alJ.egando qu e •l he é tolhida a liberdad e d·e lo·comoçãio, qua ndo quer usaf ·desse diTeito para ,prati-car um determinado acto, para exercer um direito ele qualqu er especie, não é
licito n egar a ordem pedida, desd e qu e o di·reito-escopo, o cli"eito
para o qual s e precis•a ela Uberclade ele lo comoção, não esteja cont estado, ou não poss-a razoav elmente ser contestado.
No ca;So elo Cons elho Municipal, já o disse, e agora r epito,
a questão que · me incumbia decidir r eduzia-se a esta fórmula:
devo conceder o lwb eas-co1·pus a Intendentes municipaes, .eleitos,
d.Jplomados, com seus poder es verificados, o que tudo se provou,
a lém ele s er publico e not orio, ·estando av·erigua.clo que o unico
obstaculo ao ingresso dess es 'Lnte.n d entes ,n o eclHicio elas ·s uas r euni ões é um decreto do Presidente ela R epublica ? Dada a theoria acerca. ·do hab ea s-cor p'US, da qual nunca me afastei , impo-rtava-me examin a r si no processo summarissimo desse recurso judi cial s·e envolvera qualquer outra questão qu e .devesse preliminarm ente s er julgada . Ora., o qu e immecli.a tament·e se impoz ao
meu espírito foi a m anifesta -incompeten oia elo Presi·clente d,a Republica para expedir o decreto de 4 de Janeiro elo corrente anuo.
Essa incompetencia só inrteress·es iHigiVi·mos podem pô;r em duvida. Em nego·cios peculiares .a os Es tado.s é licito ao Governo Federal intervir, em casos muito •estrictos, porque assim estatuiu
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art. 6° da Const.i.fuição. Mas em .n egocias .p eculiares aos municípios, qual é o a rtigo cl·a Constituição qu e pe-rmitta a ingerenci.a
do Poder Federal ? Invocrur o art. 34, n. 30, e o art . 67, para cobr,iT a i-n constit-ucionalidade elo acto, argumentando com as Umi. ·tações da autonomia elo Districto Federal, é um sophisma pue,.
Til, ou um paralogismo, explicavel sómente pela falta ele leitura
a t'tenta elas odis.po,sições consütucionaes . Não est:amo•s em ViTashlngton, capital f·ecleral, entregue á administração cenbral. Vivemos
no Rio ele Janeiro, município a utonomo, adrninistnulo po1· atbtOr idacles rntmicipctes, conforme preceitua com inexcedível clareza o
art. 67. Argumentar com o ve to do Prefeito ás resoluçõ es munici. ·paes e a consequente delib-eração do Senado sobre o veto, é incorTer em igual transgressão ela logica, • t ão patent e como a prime ira. O vet o é conciliavel com a autonomia cerceada. A desp eito
delle, é o ·Di-stricto iFederal a dministrado por autori·dacles municipaes, q·ue provêm aos interes-ses .locaes; .só excepcionalmente as
res oluções elo governo municipal são modificadas pelo Prefeito e
·pelo Senado. Aclmittido o abuso de obstar o Govern o ela União ao
üxercicio das funcções do Conselho Municipal, e ass im de facto 'dissclver a Camara do Município, mandando proced er a novas ereições, quem pod-erá dizer em sã conscienci<a que contin úa o Districto Fed eral a ser administrado por autoridades munieipaes ? Que
vontade municipal representam o; I ntendentes elo município, quando, ·eleitos pelos municipes, podem ser ·expelliclos pelo Poder Feder al ? S endo evident emente inconstitucional o acto elo Presid ente
tia Republica, po-r lhe ter a Constituição cla rament-e negado competencía para intervir, como o fez, n a viela a uton oma municípal,
n enhum embaraço se me deparava á conc-essão do 7wbeas-c01'pus.
Nem fôra acertado considerar a materia de manifesta incomp et encia ob.i·ecto ele uma questão me.r ecedoi'a de discussão, provas e decisão, em processo separado. Nunca o Tribunal se lembrou ele
assim proceder, quan do os pacientes invoca;m a 1i·n comp et e.ncia dos
j uizes qu e os pronunci a ram, ou os conclemnaram, concedendo-se
irnm ediatamente ·a ord em . Como havemos ele ver nos actos nullos .
por incompeten cia da aclmini.~tr ação um a cli ff.iculcl acle á eoncessão
dr> hab ects-coTp~•s , qu e não descobrimos nos actos eivados do mesmo vicio, elo P od er Jucliciario '!
'O

N o caso do Conselho Municipal, pois, não t inha qu e r esolver nenhum a qu estão, proposit•acl.ament-e envolvida no h abeas··w rpu s.
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Não se fazia mister discutir, contender, exhibir provas, nem
julgar n enhum pleito. De accõrdo com a doutrina, que nunca
aban don ei, podia conceder o ha.beas-corpus.
Patenteada ·a incompetencia, que expressamente a Constituiç:ão fulminou, do Presidente da Republica para influir na composição do Conselho Municipal, não me ·era necessario estudar sob
outros aspectos o decreto de 4 de Janeir.o . Mas se me dedicasse a
esse -e xame, nada m ais encontraria qu e vãs, vanissimas allegações
e pelladiss·Lmos sophismas -s obre .pont os •exclusivwinente de di·reito .
]i; ninguem ousará sustentar que, para impedir a concessão de
um hab eas - corpus contra um acto i·l legal (por falta de competencia) que importa um constrangimento á liberdade individual, basta que a au toridade incompetente anteponha -á or·dem illegal uma
sf.rie de considerações qu e na·da justificam. Pois, então, deixa
um constrangimento de ser illegal, .e surg·e uma qu estão que obsta
a concessão •elo hab eas-corpus, •só ,p orque ·antes da ordem iUegal
se alinham a r gumentos •evid entemente improcedentes? Já r eflectiram os que assim raciocinam nos perig-o síssimos corollarios em
qu e se póde desentranhar tão exd ruxul•a opinião, para o mais
precioso de todos os direitos1 depois do direito de viver e para a
primeira de todas as liberdades ?
Não -p revalecia contra a concessão do habeas-corpus o a rgumento capital dos qu e se l'lfe ·oppunham, d eduzido do art. 32 da
lei de 29 de Dezembro de 190 2 . A referida disposição apenas declara que o Prefeito governa o município, quando se v erifica qualqller elas duas hypotheses: annullação ele eleiçõ es ou caso de força
maior. As eleições não foram julgadas nullas por qu em tinha com·p .etencia para faz el-o, competencia que nelJlhuma lei deu ao Governo·
da União. E, quanto á força maior, nada mais absurdo e contrario
aos rudim entos elo direito do que julgar que se ~ealiza essa hypo·
theses, quando se dá o facto p er feitament e previsível, natural e de
excellentes r esultados, de ser,em eleitos intencle·ntes filiados a partidos adversos. O qu e de modo nenhum se -c1omprehende é o caso de·
intendentes, em qualquer nljmero, não qu o:rerem exercer as suas
funcçõ.es, s•ervir ele fund-ame11to a um decr 3to que annulla a eleição dos outros intendentes eleitos. diplom ados, com seus poderes
verificados, e já no exercíci o do seu cargo.
Nem podia ater-me ao di!emma da mensagem, em virtude do
qual s e considerou incompetente este Tribunal para conhecer do
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hab eas-corp'Us ; porquanto, ou o Tribunal t inha comp etencia para
verificar os poderes dos intendentes, e então devia aprec iar o
reconh ecimento feito pelo Conselh.o Municipal. ou não lhe era dado
esse ;p oder, e n esse caso não dev·ia conceder uma ordem ·de hab easco rp'Us a 'individuos que não lhe er a licito affirmar fossem intendentes . Excellente meio de argumentar ·são os dilemmas, quando
feitos logicamente, ·fi.gurwndo as duas unicas hy,pothe,s·es poss·ive;i:o.
Mas s e .esquecem uma terceira ·hypothese, .que é a mais razoavel, nada valem. Ao Tribunal não cabia apreciar os caracteres
intrínsecos dos poder,es dos intendentes, missão do Con·selho Municipal. O qu e lhe incumbia n este, e em todos os mais casos .analogos ,
era i.nda.g.ar ·sõ.mente se •t inha dean t e ode 1si cidadãos eleHos para o
cargo que -d eviam occupwr, .c om ·01S seus poderes ver ifi.cados por
q'U e1n a e clireit.o, interp r etado o r eg·i mento -da corporação
pelos
comp etentes para 'i ss-o. Foi o ·q ue ·s e fez.
Tres hab eas-corp'Us requereram os intend entes municipaes desta
cidade ~antes d·o de qu e me preoccupo. O primeiro foi imp etrado
por um grupo el e intend·entes que i!.legalm en te e á fina força pretendiam que o Tribunal julgasse r egular uma m es.a provisoria,
presidida, con tra a expressa disposição ela lei municipaL por qu em
n ão era o mais velho do el•eitos. Ne'gamol-o. Era inquestionavelm e•nte iHe;gal a posição elos p.ac·i entes, cujo procedimento ult erior
tornou bem patente que · fôra seu intento exclusivam en te obter uma
decisão que aco bertasse a illegalidacl e praticada ; porquanto, sendolhes concedido novo hab eas-COT1J'US, o tepor;iro impetrado, quand o
j.á ·fun·ccionava a mesa r egularmente constituida,
não qniz eram
utilizar-se ela decisão em seu favor. O segundo hab eas-ooTpus fo i
impetrado por intend.enbes qu e, muito r egu larm ente, sob a clir ecção d•a mesa presidi da pelo ma\s velho, procediam á verificação
de poder es, quando ·i nconstitucionalmente ( com o semp-re entencli e
vot ei) for.am embaraçados na •s ua liberclar.l e indi vidual, e n'ão
puderam r eunir-s e no edifício das suas sessões . Ao terceiro já m e
referi. ·'l'ambem foi concedido; mas os pacientes clelle não se
aprov eitar•am, por já esta.r funccionando a m esa legal. Em todas
as decisões votei de perfeita conformida de com .a dou t rina que
sempre t enho sustentado sobre o hab eas-cOt)'1oS.
Com ·essa mesma coherencia julguei os 1wb w s- co? ·pus p edidos
em favor dos dous grupos adversos de dep!}.tados do Estado do Rio
de Janeiro . Na decisão do primeiro não era pos-sivel conced er a
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ordem, sem primeiro .a pura'r e julgar um a qu estão de organização
de mesas ·eleitoraes e de presidencia da assl'IDbléa, propositalmente
envolvida no habeM-COTpus. Além d e faltar competencia ao Tribunal
para resolvei-a, nem siquer nos autos tinhamos el-ementos, provas
q u e nos habilitassem a apreciar a questão. Ao julgarn1os o segundo
habeas-"corpus, o de 4 -de jan eiro do coTrente anno, não me s·eria
desculpavel qualquer hesitação. Estava provada a viol encia, e mera
violencia, ·co ntra :representantes do Estado, ·que, havia mez.es,
funccionavam, sem que nenhum poder com}Jetente lhes contestasse
a. l egitimidade do mandato. All egou-se que o Governo da União
1.nterviem, usando da faculd ade do art. 6" da Constituição Federal. Mas era a allegação desp i da de qualquer valor jurídico; porqu anto, nenhum decreto fôra expedido, n enhúm acto official, nada
abso lu tamente que .autorizasse vaga conjectura. de que se tra tava de
uma inte1·venção regular. Apenas Unhamos Yiotoicia;s da remessa d·e
força federal para ·a capital do Eatado, da vblenta occupação de todas as repartições estadoaes pela tropa d e linha, e da impossibilid.ad·e .e m que se achavam as autoridades est<Ldoa:es de e:léercer suas
attribuições. Isso , como todos comprehendem, não é intervenção,
na linguagem constituciona1 1• Foi muito mais tarde e dep·oi·s de
haver o Tribunal notado a gravíss ima falta, ele consequencias tão
funestas ao regimen f·ederativo, que se expediu o decreto de 13 ele
janeiro do corrente anuo, COJ:ll data de 3 elo r1esmo mez, e com uma
comprometteclora lettra do alp11abeto em seguida ao seu numero de
ord em . A violencia havi·a siqo praticada a 30 •e 31 de dezembro.
A' paciente analyse da ~nensag.em presidendal não escaparam
as minhas propTias citaçõ<\s ele .a utoridados ·em materi•a constitudonal. Fundamentand.o ·O •acconlão incr•epaclo, rep•rocluzi um texto
do Di.gesto A1neTiQ[WW, que é um transumpto ela jurisprud encia ela
Suprema Côrte, e ao mesmo tempo uma synthese aclmir.avel ela liberal doutrina que sempre tenho pr.ofes·s ado, sobre o hab ecw-coTpus.
Eis o texto: "The constitutional gcwanti es anà per-sonal libeTty ar-e
(L shielà toT the pTotection ot all classes, at all times, unàe1· all cMcu·Jnstances. " Corrig.inclo a :min:ha inter.p retação, ensina o Pres-id·e nif:e ela .Republica, em sua cliqactica mensagem, que o trecho elo Digesto AmeTicrLn.o, .lon ge de apo·iar a minha -doutrina -elo hcLb e·as-coTpus

sempre, invariavelmente, .a ppli ca:da por mim, quer d-iz.er sómente
(palavr a,s textuaes) "qu e um individ·uo de qualquer da;sse, em qu.alquer o·ccasião, e sob qual qu er oircumstancia, desd e que soffra em
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d e hab eas-uo1·pus". Antes . de ser bem comprehend·ida, nad.a m.a!·s
exprime a passagem em questão do que uma verdade trivial. E' de;
pois de r eflectir na força dos termos · empr<c1gados que bem daramente se vê o liberal coneeito do habeas- cor]JuS, encerrado n este periodo. Ao individuo que ·S offre uma coacção i\leg,g.J á sua liberdad e
de locomoção deve ·ser concedido o hab eas·co·..-pus, qua lq1t er qu e seja
a sua class·e, sem nenhurna excepção, a ·q·ualqucr momento, sem
r·eff.tPicção ele espe cie alg·umct, em toans as circumstancias, sem
exclui?· n enlHt?n.a. Logo, ao cidadão qu e para si imp•etra uma ordem
de hab eas-cor·pus, porque illegalm en t e, sem embargo da sua incontestavel posição jurídica, -da lega lidade man!.'Eesta do acto que pret•end e praticar, lhe tolhem a libe;·dade physica, na occasião em que
vae exercer u1m direito .c ivil, ou celebrar um con•trato commer-ciat
ou -desempenhar um deve:r de funccio'l1ario administrativ-o, ou votar,
ou exercer qualquer fu.ncção ,publica, electiva, ou ode nomeação,
não é li"'i.to n e.g ar o habeas-corpus. Si o nega:ssemos haveria uma
classe de indivíduos, ou um momento, ou nma circumstancia, que
justificaria a privação iHeg.a-1 da liberdad e .phyúca, o que é contra rio á doutrina ·s ynthetizada no texto americano.
Por s uppôr incomp etente o Tribunal para conhecer do caso do
Conselho Muni•cipal, r esolveu-o provisO'riameute o Poder Executivo
da União, e entregou ,a sua solução definiti va ao Congresso Nacional. Mil vez e·s peior é .a ·e menda do qu e .o soneto. Depois de haverem feito a classificação das funcções dos tres podel'es, o Leg isJ,ativo , o Executivo e o Judiciario, attendendo a materia, ntt'ione rnate?·ire, Teco nheceram os publidstas o absurr~tl do criterio, ·e passaram a cLassific-ai-as, examinamdo •ex·clusivamente a natureza das
mesmas funcções, r·atione muneris. Não h a ma teria, 1assumpto, ou
obj ecto, que por sua natureza seja legisla tivo, executivo ou judicial.
Trata-se de estabeleoer normas jurídi cas ? Ao Poder Legislativo
compete agir. Cumpre frazer observar as lcif; em geral, sem a:pplical-as a casos particulares, ·controvertidos ? A fu n cção é executiva.
Faz-s•e n ecess.ario a pplicar .a;s leis a contendas, a cont:rovel'sias, a
questões, ent·re p.essoa:s singulares, ou collectivas? Ni·nguem ·co.ntesta .a competencia do Poder Judi-ciario. Ora, no easo do Conselho
Municipal, do que exclusivamente se cogitava. ·era de dirimir uma
questão, de interpretar e applicar Preceitos constitucionaes e legaes
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a. uma. determinada •especie. Aos olho·s de touos resalta a incompetencia do Poder .Legislativo, que não póde fazer leis infrin·gentes
da Constituição, e ainda menos julgar, applicando disposições legaes a casos particulares. Se por esses fundamentos, incompetente é o Poder Legislativo, pelas mesmas ~·azões não •s e póde um
só momento pôr em duvida a incompetencb do Executivo.
Sob a monarchia não era raro ·e xpecirem os ministros da
Justiça avisos interpretativos de p.receito·s legaes, p.ara a solução
de questões entregues ao Poder Judiciario. Juizes fracos e de pouco
preparo jurídico foram muitas vezes os primeiros a solicitar taes
instrucções. Lembram-·s e tod·o.s de quão vehementemente se condemnava essa pratica inqualificRYel. Como havemos de tolerar que,
sob a Republi ca federativa, e no regimen presidencial, em que
tão niticla e accentuada é a separação dos p:oderes, se restabeleça a
inconstitucional intrusão do P-ode-r Executivo nas funcções do Judiciario ? No Pre.s iclente da Republica nenhuma autoridade legal
reconheço p.ara fazer prelecções aos juizes acerca da interpretação
das leis e do modo como d·evem administrar a justiça. Pela Constituição e pela d•ignidacl e d-o meu cargo sou obrigado a repellir a
lição . Poderia acceital-a em virtude da aut·oridacle scientifica, de
que climana. Essa é grande, ninguem a contesta, e eu mais elo que
todos a acato e venero. Mas, quando que bonus donnitat H ome1·us: ·
desta vez a li ção veiu inçada ele erro, e erros funestíssimos á mais
necessaria d·e todas ás liberdfl,des constituci-ona.es. Ainda, por essa
razão, so u obrigado a devolver-lh'a."
Eis as declarações do Sr. ministro Amaro Cavalcanti :
"Tivesse o Sr. ministro da Justiça se limitado a communicar
ao Supremo Tribunal Fed·eral a reso lução d·o Sr. Presidente da
Republica desacatando o accor-dão sob o nm~~Cro 2.990, de 25 de janeiro ultimo, e eu seria de parecer que se fizesse constar da acta
semelhante communicação, sem nenhuma observação a respeito,
desde que o acto do Executivo em nada Invalidava a decisão do
Tribunal.
'D.ado, porém, que o iHustre ministro, a lém da -c ommunicação,
enviou ao Supremo Tribunal Federal - para conhecimento elo 1nesmo - cópia authentica das razões nas quaes se fundara o Exe-·
cutivo para -a ssim proceder, sinto -m e na ri·ecessidade de fazer constar
da acta declaraçõ-es que reputo da maior opportunidade, sfnão indis-

pensaveis mesmo da minha parte, visto se haver invocado as minhas
opiniões de escript-or em apoio da propria resolução presidencial.
As declarações que tenho a faz·er, aliás com o maior r esp eito e acatamento ao Chefe do Poder Executivo, são as seguintes :
L Não procede a razão de desacato ao accordão do 'l'ribunal,
.s ob o pretexto allegado d•e defender as attr ibuiçõ es do Pod·er Elxecueivo e de "nao contribuiir para a cleturpação elo 1·egimen e S?tbve?·são elet orelem consti tu cional, porque o 1Supr emo Tribun al Federal
em nada exorbitou das attr.i buições que lhe são proprias, invadindo
porventura as claquelle poder, seja as clech>.ra clas na Constituição
Federal, seja qualquer outra -expressa em lei orcling,ria: o 'fcr·ibunal
se limitou a ·d·eclarar, conhecendo de especie a fav or ela liberdade
individual, a nullidade de um decreto cl·o Executivo, isto é, a sua
illegaliclacl·e e inco·nstituci.onalida-d e, ,por não ter assentD nem na
Constituição nem na lei, como assim t em feito innumeras V'ezes
·em casos anteriores, para conceder. em consequ encia, uma ordem
·de hab eas-corpus nos precis-os t ermos do art 72 , n. 22, da Constituição. Com ·effeito, nenhuma disposição exi·ste, attribuindo ao Executivo (ou mesmo ao Legislativo) o dir eito d e r ever e annullar a
verificação de poder es dos intendentes muni cipaes, feita pelo r esp ectivo Conselho. E em nada podia, tão pouco, obstar a intervenção
judiciaria, a circumstancia alleg.ada de, o Sen-ado ou o proprio Oongresso Nacional já se haver·em pronunciado con tra a legitimidad·e
·de ta-es intendentes, uma vez que ao Supre mo Tlribun.al Federal
-compete ·e xaminar e annullar, com ·egual autoridade, os actos do
Legislativo, quando, em especi e suj eita, os aé:har incongruentes com
a Constituição F ·ecleral.
Con.segu1ntemente, dando ao dispositivo constitucional ci tad o,
em caso concreto , a extensão qu e julgou acertada em amparo da
liberdade indivi dua l, ora am e açac~a tle viole)tci.a ou coa cção 1JOT acto
illegal elo Executivo, o Supremo Tribunal, na sua qualidade de i.nterprete final da Constituição e leis federa:es, r..ão invad iu attribuiçã.o
de nenhum outro poder , exercera apenas a que lhe é privativa, e
não tem superior, que possa rev er a decisão proferida, por ser elle,
neste caso, ·o juiz uni co ela propria comp'"t,mcia. - No man can
doubt or eleny that the poweT to constTue lh·e Constitution is a
juclicial powet· (.Story Comm.) Th e Feeleral B·ztprerne Court is
.the final autho1·it11 in the construti,on ot tl'le Constit1ttion anel the
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laws (The. Cooley, Principies.) - It is fúwl ,iuclge ot as otcn author-ity (Idem. Const. History of the United States) - It has been
h elcl that th e Juài ci el D epar-tm ent, th e Supn; rne Oow·t tron1 th e
ve1·y nature o! it offiC'inl vow ers anel capa C'i ti es the final aTbiter;
anel th e its c~eC'i s ·ions aTe bincting

not

only tLpon th e parties to·

snits lvl}..vgaretl b1, tore U, but upon the Si:JVeral Stat es an4 t<pon
th e E xecutiv e anel OongTess. . . So connst has been this pTati ce, •
that it fonns th e Tule; any rc lev;iations tro?n it have been ea:cepti'on al, rath e1· th e r esults ot incl'ivi.(lual orpinion than of th e TestLl'ts ana
defi ruitive polii cy. (Pomeroy, AI Introd. to the Const. Law) - Th e
Jucli d.1al D epaTt?nent is th e prop e1· poweT ·i<1 th e Gov eTnment to
clot ennime wh eth rw a statute be o1· be not constitu'tional. It has acCOHl'inf!lJJ becorn e settlecl pTinciples ·i n th<:J l egal polii ty, ot his count-rv
that i t belongs to · the Judi c·ial l'o·tceT, as a n1attleT ot Tight and
of clwty to declare ev.en; act ot L egrislature, 1nCbcle violatvon o th c
Oonst'itutvon, 01· of any p-rovisdon of it, mdl anel voiel ( J. Kent..

Comm. American Law. 13" -ed., I p.s. 449 e seg.)
Ainda mais, o Supremo Tribunal, procer!endo desta sorte, não
eJ0erce sóm ente um poder que lhe é inherentr.', como orgão supremo
do direito constitucional .da F'ed~ ração, cumpre ao mesmo tempo.
um dever rigoroso, que lhe ií imposto de fóJT1a imperativa. - It i"S
now fully anel in·evo cably se ttlecl, not only that th e

po ~oe r

belongs to

t h e .iuclicial tribtma ls, but that th ey are lwuncl ex e-rcis e it all pro1Je'l' ouses" (Biack. Handb. p. 54) th i s eluty,

·t.c h en~veT

"Th e obligation to p ertorm

the confli ct app ears, is imp erativ e "

Principies, p. 152; Ct. Story, Co111111., § 373 , nota 375
Le

]JOUVOÍ'/'

'8

( Cooley,

1.576) -

cl'in{ C1"1J1"Cter les lOiS 001n1JTencl N ECE SSAIJlBMKN 'l' le elroit

ele s'assu1·e1· si ell es sont c ontorn~es ou non à la Oonstitution, et clansce clen~i eT cas, ele l es elec larer n·;/.ll.c;s et ele nul etfect... Quan.t au
ma,qis·tml, il est 11i·g ouresement ol!ligé ele se p1·ononceT. Si douteuse
que soit la qu estion ae batue, 'il c(oit la r esouelTe. Qu elques pénible
qu e puiss e être sa mission, il n e sau m it s' y cl eTob er , sous peine ele
fo1·jaituTe. L e .i uge s·e ·m.ont-re ici elans sor~ v e·ritabl e rôl e ele protecteuT supTêrne eles c11 ·oits inelivieluels . .. La 101, au su,iet ele l'aquelle
on invoq·ue l'objection d'inconstit·ucionalit é, est une soTt cl'accusée
tTaelwite cl evant ht'i . .Reconnait-il l ' objection !onclée, il clonne raison
au plaignant, qtwncl 1nêm.e ce lui- ci auTa'it powr aclversaires tous l es-
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pouvoiTs publi cs Téunis et l'opi"!ion âu pays entier.

Cent Ans de R ep. aux Etats-Unis':.)

(De Noiles·.

Quando s e diz qu e -os outros pod er es - L egislativo " Executivo
tambem teem o direito de interpretar a Constituição, se -e nuncia realm ente um facto de occurrencia ordinaria no sentido -d e
que cada um d esses pod er es dá á Constitui()â.O a in telligencia qu e
lhe parece correcta no uso das suas attribui(,Ões , sem a necessidade
n em depencl encia de inda'gar préviamente ·.Jual se ri a a interpre·
tação judiciaria a respeito dos actos orden a dos ou pratica dos . M-as
por fó rma alguma se pr.etend e affirmar que os alludidos poderes
d evam . ser sempre tidos como j ui.zes fina es da interpretação consti tucional dos proprios actos. Além das consequencias ruinosas
que intuitivam en te resultariam para a vida publica e priva da d os
indíviduos, do f<Vcto d e se tornar-em intang·i-l.! eis os actos dos dous
poder es politicos, a inda quando exhorbitantes da propria Con stituição, destas ruinosas cons·equenciaJs, eerto, não seria a m en-or o
des a mparo dos direitos in div.iduaes d e toJ a especie. No on e b·ut
an imp r acti cable theoTist o1· a stTongh eacl

dogmatist w oulcl ever

have thus Tea!.l anel unclerstoocl th e organ!i c law . ( Pomeroy, lo c.
cit. , § 140). Além da falt a de imparcia lida de do Legislativo e do Exe-

cutivo para serem un ic-os juizes ela constitucionalidade dos seus
r espectivos actos (Bryce. A 17t. Common'll·eaUh, I. p . 242 da 2• ediçfto), a ccre-s ee que nullificada ficaria a comp eten cia proprla esp eciaL a qual, n inguem poderá ·contestar seriamente, fôra, no nosso
regimen, como no americano, conferida ao J\:dicia:rio para. nos casos
em litigio, d·eclarar a constitucionalidade ou não do s actos d-os r eferidos poder-es. Investidos de f un cções marcadas na Constituição, que
é a lei fundam ental ela Republi-ca, "7Jeyoncl this statute n e'ith e-r Gongress nor P1·es·icZ ent can law/1tlly go,; g oing beyonâ, th e·i1· acts a1·e

(Pom eroy. loc. c iL § 141) ; cons equentemente, inclispensavel se torna que ha ja uma autoridade que, como
guanla e interprete final da Constituição, cl rdina, ainda qu e r-etrospectiv·a mente, a extensão e li mites de ta es funcções. Tal é a província cl·o Judiciario, ou, fall ando precisain E'nte, elo Supremo Tribunal F ·e d e.ral. - Th e1·e Temain only th e cow·ts ana th ese 1nust be
nullities , anel not laws "

th e Nati on al o·r .F'ecl em l Oou·r ts, beca1tse no oth e1· catwts can be
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1·e!iecl on in such cases. Neecl!ess to say, the Stwte CouTt fo!!oto
the decisi:ons 01· th e Feclem! Cou't"ts tLpon Qn estion of j edeTa! !ato .

(Bryce. lo c. cit., pags. 233 e 242). Semelhante prerogativa elo J udiciario é, aliás, inherente á sua propria natur eza e fim: expôr e interpr etar a. lei é simpl es funcção ordina.ria. d·) poder, a. quem incumbe
applical-a. aos casos suj eitos. Além disto, no ponto em qu estão,
a autoridade ele que se acha inv-esti do o Jucl idario tem em seu
favor o caracter e o modo pelo qual elle se mantém n·a.s suas rel ações com os ou tros pod·eres; elle não tem a iniciativa. dos propri os
a.ctos, indo porv·e ntu ra. immiscuir-se na aeção cliscr iciona:ri a dos
mesmos; ·elle exerce apenas a. funcção que lhe é privativa., qu an do
provoca,do devidamente pel as partes interessadas e se enco n t r a. na
obrigação ele decidir o caso sub judice. Dahi, como já foi dito, o
Jucliciario cumpre, antes, um dever r i'goroso elo que ex•erce livremente uma faculdade (th e so m!!ecl "pow eT of annu!!ing an unconstUu.tio•.n a! stccttLte" i.s a cluty mth eT than (1. potoeT) ( B r yce, l o c.
cit., p , 246).
E' essencial, pois, nã:o só que a sua interv·enção se ·dê de·s de
que se a.rgue no feito um a.cto inconstitu cional de qual qu er dos
1
outros poderes, mas ain da qu e a sua. decisão seja. conclusiva obTifjato?·ia., egualmente para os d ~Jmais poderes. Predsando ou fi r mando o qu e é a lei em dado caso, a. dedsão do .Tu diciario se to:rna
verdad eira l ei na. rigorosa a.c·cepção do voc::tbulo, e é isto mesmo
que Peconhecemos que com maior competencia têm escripto sobre
esta. materia.. - Its jtu!gerne1~ts, th er etoT e, Qiving constTuçtion anel
i nte?'1J1'e'tcLtion to th e Consti'tut>ion, are latos of th e Unitecl States
m acle in pentwnce of th e Constitution , a.1ul as su ch, ar e the supreme !aw oj the Lancl"; a,ncl, i f thus panmwunth they 1nust cont·Pol 'lh e Exe cu'tiv e anel the Confjress as well as p1·ivate ci tizens " .
(Pomeroy, loc. cit., § 145).

E certamente l evado da m·esma convkção é que Dioey, distincto ·p rofessor e notavel jurisconsulto, não duvidara diz€r a esse
proposito :

"On les inteTp?"i!rtes de la Cons'litution sont ~::s juges; par conse quént, le pouvoi1· jttcliciaire p eut et doit rlétenn.iner les lirnites
(/;e !'autoTité clu gouve1·nement et ele la legislatuTe; sa àecisimt est
sans appe l : il en resu lt e que les juges sont non Sl~ulernent les gaTi liens, mais aussi à un momen:t clonné les rnaitTes a.:: la Constfitu-
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(iDicey. Introduction à l'étud e du droH constituüoneL
pag. 156.)
Os que assim pensam e ensinam, affirmam a inda, foi justa·
mente o emp·enho dos plt'i.s ela Constit·uição A1ne1'ica.na ( t h e tatheTs
·of the Constitution) crear no Judiciario um baluarte, tanto para o
povo como para os Estad-os, contra as agg1cessões, q\1er do Oon·gresso, quer do Presidente da Republica -· "a bultva.Tk both to1·
·tion."

the people ond for the States agairnts aggTessions of eith e1· Congress ar th e Presiclent. (Bryce. loc . .cit. p. 22·6). By the c1·eation of
this tribunctl (SupTe1n e Court) the architerJ'ls ou1· governement hop.ecl, in escapimg from 'th 0 Sylla of executive dispotisrne in avoicl
falUng into the Chcwydes ot legislation tymnny
(WiHoughby,

T h e Supr. Cou.rL o f the United States, paginas 34 e 35).
O professor Allen Sri:iith, theoricamente partidario decidido da
supr.e inacia do Poder Legislativo como sendo a expressãô do governo popula r , conseguintemente, critico severo elo sysuema americano, investindo o Judiciar.io ela grande autoridad-e de conhecer da
constitucionalidade das leis votadas pelo Cong.Pesso Nacional, isso
não obstante, não pó de d·e ixar de declarar: "que nenhuma parte .da
Constituição tem rec ebido menor critica elo qu e aquella que se
Te fere ao Poder Judiciario; que os constituci-onali-stas, quasi sem
excepção, lhe teem dado approvra.ção incondici-onal, proclamando
que a sua sabedoria está posta fóra de questúo pela experien-cia po1itica ela raça da !ingua ingfeza, e que, pana exprimir duvida
·quanto ás razões des te modo de ver (as to sounclness e of thish
v·i-eux), é preciso abrir campanha Cto talce issue) contra o que s·e
considera juizo assentado e amadurecido do povo americano". ( The
Spi1'i t AmeTican Gove1'1tement, chap. V) .

Citando Lawrence Lowell, accrescenta que a autoridade do s
tribunaes da parte mais vital do Governo americano, aquella sobre
que gyra todo o systema (-lhe most vita l par!; ot ouT Goventement,
the paTt on wich the whole system hinges); -e que isto .assim s uecede. p-orque "a autoridade el e agir, como interprete final da Constit uição, a qual no sy·s•tema ing!<ez se distTibue entre rei, os Lords
e os Communs, fôTa .no regimen americano tinoda il-o Congr,es·so e
posta no Juclicia:rio sómente ( w as uncl-'3T th e ameri.can sch eme of
gove·rnm&nt talcen out ot the hanas of Cong'l'ess anel vestecl in Judiciary abone) . ·E ', -diz ;a inda. a posse exclusiva d·e sta ma.is Im-

portante prerogativa d·e uma corporação legislativa soberana, que

414·
faz a nossa Suprema Côrte o mais augusto •e poderoso tribunal .do
mundo. 1Pelo só ·e xerci cio deste .p oder o nos-so Judicia.rio tornou-s e,
na realida,de, o . ramo fiscalizador do Governo ( the cont-rolUng
l!mnch of ou.1· Governrnent), po·r quanto, tendo um. veto absoluto
sobr·e os actos do Congresso, o ·s eu proprio exercido d;a :mai.s ·altru
autor'idade J.egislativa - a de inte1·pretar a Oonst.itu'dção 0 as leis

do paiz (that of interp-rettitng the Constitution anel the law ot the
J,anrly - é illi-mitado e fóm de toda fiscalização ( unlirn.i t ecl and
un controllecl ) . ·P or isso não é de sorpreh ender que a Constituição,.

qual existe agora, sej.a em g rand·e ,p:ute obra da Suprema Côrte:
ella tem sido mod·elada e dese.nvo.Jvida larg·amente, devendo o seu.
espírito e .caracter á interpr etação que ·esta corporação lhe tem
da do. (Ib vcl ern ) .

- Transport.ando da Co nstituição americana para a nossa o·
m esmo modelo d·e Poder Judiciario e nElSte o Sup.remo Tribun·al
F edem!, qual t emos, teriam os constituintes brazileiros assim feito·
com i·ntuito.s somenos ? Nin.guem admittirá seriieJ.hante hypothese .
Pelo ·contra rio, é d·e affirmar corm. segurança que o ·fiz eralDl no p.ensamEmto deliberado de que o nosso Judic iario Federal, revestido
de identi co.s .poderes, fosse capaz de prestar ·á Fe-deração Brazileira
os gm,ndes serviços, que admira:m(ls, da Suprema Côrte Americana,
na guarda da Constituição e no amparo dos ·direi·tos índivi·duaes de
toda esp·ed e .
- O defeito estará talvez mo~; homens, mas não no apparelho,
o qual é, an tes de tudo, indispensa,vel ao bom funcdo:namento -do
prop rio regi,men.
·- E tudo ist o po.s to, embo·ra ·3Jcceitave1 a o·p inião ·ele cru e no
regimen dos pocler,es d efini·dos e separados ( en·u1ne1·atecl powers)
póde um d-os poder es publico.s o·p pôr T·es is-tencia á i'l1trusão de um
outro como acto de .affirmação ·da propfi.a inclependencia; .ainda
assim a inv-ocação d·essa doutrina seria, no caso s uj eito, inteiTamente cles·cabicla, ·p or não ter o Jucliclario invadido a n errlllUma ·eLas
at t ribuiçõ es ·constitucio·na es do Pod·er Executivo, e n elffi .este mesm o
poder, em .s ua longa .mens age m, ·c onseguira j.a mai·s h1.cJicar qual
das suas a.ttribu i çõ es füra r eal mente desrespeitada pelo accordão
do Tribunal .
- Por ultii1.1o, :não seria ppeciso lembrar: ·a catando a .d·ecisão
judici-al, os outro·s poderes não ope·decem aos juizes e sim á p·r-opria Constituição, ora interp retaçl a -ou cl edarada em .algum dos
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seus dispositivos pelo poder na,cional, que fôra institucionalmente
i-ncumbido .desse tão importante dever.
II. S·e hnpro·cedente é a primeira alleg.ação da m.e ns·a g·em presidencial, por se :não ter dado intn1são do Supremo Tribunal !Federal em alguma ·d as attribuições ex c.I:usivas ou discricionarias do
Sr. Presid.eJ1te •da .Republica, muito menos .ainda procede_ a :razão
doutrin•a ria invoc-ada ·d& que o d ecreto annullado pela d ecisão
judkia.l se referia a actos esse1wialmente politicos ·e po:r isso tora
da acção inv.qstigativa elo Pocler Juâici'a1"'io . V>erdadeiro, sem duvida, o .p rincipio de que •a questão d-e naturez.a essencialmente política eleva ·escapar ã competencia do Judiciario; é, todavia, falsa
a sua app!icação ·ao pr•e&en te caso:
G) Porque, a.dmittido que a verificação da legi•timidade dos
intendentes .municipaes deste Districto constituísse uma questão
de natur.eza política, a v•e·rd•ade é e se vê do ·accorda.m que o Tribunal, ·ao proferir a sua decisão, decJ.i nara de entrar no ex·a me da
di<ta verifioação, ac.ceitando ao contrario, -como subsis-tente a qu e
navia s ido feita p·elo Conse lho Muni.c ipal, wuica c&utor iclacl.'3 co1n1J et ente· no estado actual ela legisl·ação, isto é, o Tribunal se limit•a.ra por assillll dizer, a r eaffirmar ou rep etir as suas d ecisões
a nterior.es -d'e 11 ,e 15 de dezembro -de 1909, as quaes já haviam
r .e conheddo pr-ecisamente a qualidad.e -d e -intendentes dos aotuaes
im.petrante,s, e, em co·n sequncia mandara gar-antir-lhes salv o conclucto expressamente para procederem ã v-eTific.açã.o de seus poderes. Nem o proprio voto, uni co v-encido, das ·d ecisões anteri or es
conte~stara s equer -a qualidade de ·intendentes elos ;a ctuaes impetrantes - qualidad.e, aliás, i·á 'e ntão alJ.egada 'p or elles como fundamento elo seu direito em Juizo.
b) Porque à i.Jl-co<
mpetenda do Tribunal par•a ·conhecer .da verific.aç;ão de pod·er·es .em questão não provém da naturez·a essencialmente política da ma·teria, ·d e modo a excluir a investigação judiciari.a; nào, absolutamente >ilão; ella veio apenas cJ,a aus enóa
de .J.ei, que ass im autorize ao Tribunal. Pelo contrario., é •a -regra
oppos.t a que preval.ece; e elo que nos dão irrer;po.nclivel exemplo
tanto o nosso .paiz n.a lei eleitoral de 9 ·de janeiro de 1881
(art. 28) e .n as .Jeis vigentes de diversos Estados da .actual Feder-ação, como os Estados extrange i~·o s, ·notadamente .a .Repu'blica
Norte-.A:merkana, de cuja l-egisla ção e jurispruden-cia se vê que,
não obstante o principio dominante do sezrgovernement em favor
do.s interesses locaes, é .ao Judici.ario que oa-be, em regra, dizer
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a ultima palavra sobre a legalidade ou legitimidade ·d•as ele,içõesmunici·pae•s, ass im co.mo .de outras, - " Th e legislative power to
.i uâg e ot th e el ection of ?nornbr.!': s is not poB"sess ecl by ?1Hmi'cipal
bocl.es. (.People v, I-Iall apud Cooley, "Constitucion al, Limitations'",
.pag . 158, not12) - GO'rnnwn lCHO cou?·ts of general anel original ju·
?"iscli:ction have the aclrnittecl powe1· to ~nquire into the TegulaTity.
of el ections co1porate anel oth ers, by quo wan·ants 01~ an infoTma·
tion in that nature, in certa·in ca.ses, by mcmcla'lnus (J . F. Dillon,
" Co·m m . on t he law of Muni cipal Cor.por.a.Uons ", 4" ed. ,
§§ I 202-205).

Usa-s·e ás vez es conferir ao Conselho ( comrnon cowwil) a ·f aculdade ele conhecer da sua propria eleição; mas, não obstante, se
en l:eu.cl.e qu e a jurisdicçào "dos .tr.lbun:a;es subsiste, a •m enos qu e
s em elhante .facu\cla;de tenha .sido co.nfericla de 1nan eifla ·e xclusiva
- The prin ciJJle is , that ju?#â<iction ot the cou·r.ts r-emavn,s, tmless
il app ears w vth un equivo cal certainty, tha th e L eg·islatt•r-e intenl(~e cl
to tak e it away. - E' preciso que, segundo a dis.posição l egal, o
Conselho seja decl arado •o unico e fi.nal zJ'O cl eT para julgar das el eições ( th e council shoulcl IWV/3 th e sol e anel finc•l powe1· ot decicling
el ections) .
Igual regra prevale·ce na In~l aterra: "Th e ?'ight ot a councuO?T d ec t is 'cLecicleü not by the cqu1wi l, but by the oouTts".

Talvez não seja ino·p,p ortunq 1embrar que a tendencia ela le·
glslação mocl eT•na, s·a bi·dame;nte na America, é ele cons·ide·r•ar a,s.
muni cipa!i.dades s imples a,gencias ou cor•porações administrativas,
e não mais, como outr'oTa, poderes politicos lo caes. A autonomi·a
que .s e lhes r e conheüe e se lhes qeve reconhecer não é ·ele rua:tureza
política, mas tão sómente, uma autonomic• aaneinri stTativa, ·e m relação ra os i.nter·esses Jo.caes. Ai! ás, a propnioa lei brazileira que
instituíra a s cama.ras munici,pa.es ( cl·e 1 de o u t ubro d·e 1828) já as
haVia declarado "menl.s corporacões administrativas" . (Art. 24) .
Dahâ o entend·er-se que a verificação .cJa legalid&d·e .cJo titulo
ele um ·m emhro d.a Muniópa.liclacle, ·embora nomeado por el eição,
póde ser ob]ecto •ele investig•açào judiciaria, ·como ·s i se tratasse
de qualquer outro funcc ionar io a.dministrativo, electi v o ou não.
Agora, para s-er ·Compl·eto neste p-onto, .c umpr·e não mnittir que
á vista d·a juT'i sprude:nc.ia americana a uni ca verifi.oação de .poderes ouja revisão ou exame clev·e escapar como regra ao jud.iciario,
por consiclera1"Se questüo .essencialmente politica, é a ref•erente á:s
eleições do Legislativo -Fed·eral ou Estadual; porquanto as pro-
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prias eleições do executivo estadoal têm s;ido obj.e cto d·e i·nvesüga
ção e decisão judicial em numerosos caso.s.
Coüley, na sua obra dasS"ioa - Gonstitutional Linvi!t ations se ·e xprime sobre o assumpto nos ·s eguintes .ter :nos "Co1mo os funccionarios incumbidos da ele.ição exeroem ·em geral apenas funcções
ministeriaes, as suas apurações ( returns) e os certificados de ·eleições (diplonws) expedid·os em vista daqueHes, não são conclusivos (definitivos) em favor dos indivi.duos que 'p arecem ter s.i.do
eleitos, a decisão final p0rtence aos trihunaes judiciarios. FJsta é
a regra geral e as excepções são as daquelles .c;asos em qu e a lei
que regula o processo d-a eleição d eclara .a ·d·ecisão conclusiva (.s em
mais recursos ). ou que ha uma junta ·especial .c om poderes d e
·deeisão fjnal. " Aut. dt., p. 785 e rnotas.)
Isto que informa Cooley é igualmente ass ev er.a do por Baldwin
na sua recente obra Th 0 A 1ne11ican JucU ciar:v ( 1905), d'iz.endo: It

conflicting taotious conümd to1· the right of issuing ballo't s, th e
court 11W:IJ bo called upon to deo,ucle belwein toem on an application
tor- an injunction or w1·it ot manclantus (sa·lvo se a l ei providenciar
de mo·do oontrario) . When t'i'tl e to a poUti cal ottice i s cont·est ecl,
the court unless, ther-e is some constitution el provision to th e cont?·ar-:v, 1na:v bo ctppeale•cl for a clecision. This is tru e even in 1·espect
to the ottice ot gov er-n er. 1t is a trem ecl:v wl~ !ch has been, thou,gh
in rare instcmces, abusccl /OT pMt:IJ p·urposes. " (Ps. 48 e 49.)

N ão se des·conheoe que tratan.do-se por V·entm··a da eleição
de gov·ernadores, se tenha ás vezes contestado a intervenção judicial ,por ·d·ever ·caber a respediva decisão aos outros 'p oderes ( igucamente incletJenclentes: -o .propr1io Cooley cita um julgamento d'a
Hupr ema Cô.rte ele Wis consin .n este sentido (.p. 786) e B.lack cita um
outro da Côrte de ·F lorida sohr·e a materia de el egibi~ilda.c~e (Hanczboolc cit.) mas, c·o1mo se vê, são ·em tod.o oaso cl ecisões judiciaes, e
não actos cl eclcwatoTios •do ExecuNvo; d•ecisões , aliás fundadas na
"igual incl ep enclen cia elos pocle1·es " e .não na simpl•es r·azão clout?'·inaria cl·e tratar-.se de quest ão politic.a. Até no caso ele clu,plioata
de assembléas estadoaes o judiciaT"io t em interviii:ào para decidir
qual seja .a legitima, em vista. dos resultados eleàtoraes; allegand"Dse, no oa,so a que JJ.os r·e:f!erimos, e.m abono da decisão judi·cial.
ter sid.o ·ella proferida precisamente em .f avor da ·corporação, que
já havia sido reco:nhecida pelo resp·e ctivo gov.ernador. Pr.in ce· v.
Slcill~n apttcl. Cooley, oh. cits . , ·p. 7·87, .nota 4n.
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De maneiro<t que se pôde affir.mar, sem receio de eontestação,
que ·a Tegra geral é •a da eompetenda -do Jud-i ciario .p ara conheoeT
da legi timid ade dos dir eitos i·ndividuraes dos eleitos, ·como succede
no amparo de iguaes dindtos de 'llatur-eza .·civil, constituin do a
excepção, tão sómente, .aquell es casos e•m cjue a lei ex press·amente
pres-creve que .a decisão final caiba ,a determinada junta ou autoridade em .particula:r~o que basta, por si só, para excluir o principio .d a "questão politdca" ·<'La materia.
No caso d•e que ora nos occu.pamos, par·a evidenciar quamto é
careced·o ra de base .a suppO'sta razão d.e caso pol'itico essenci-al, não
precisaria mais do que lembrar que, sâ o <Congresso Nacional declarar por lei que da v•erifi c,aç,ão de .p od er es dos inten·den te.s municipaes cabe Tecurso final para d•a do t ribunal do D.istricto ( como eTa
a legisl-a ção -geral a;nterior e ainda agora na de vruri-os Esta.dos),
uma semelhante lei s•erá indis·c utiv·elmente constiüJCional, em vis·ta
cl'O dis·p.os.to no art. 34, n. 30, d•a Constituição •F ederal ; e, desta
•s orte onde ficaria a natur-eza es sencialmente politica da materia,
de modo o obstar quralquer i•nv.es.tig·ação judi•cial ? Deixaria de
existir a.p esar de ser-l'l1 e ·e sseuci·al ?
<Certo, não J1egarrão a com,petencia d.o Congresso, para assün
legislar, aquelles me.sm·os que 1 OI'Ia -e.ntencJ.rm1 com a unens•agem presiden-cial, que, por força do a .l ludido texto consti-tucion·al, a Municipa lidade do Districto Federal car-ece de toda autonomia, poden-do
o proprio Executivo jute-rvir, ço111o fez, para annullar a exLsten-cia
dos se ns repre-s entantes, 111es111o ma ausencia ·de lei que p-a ra tan-to
o haja autoriz-a do.
c ) Porque ·ó prinClipio d a exclusão do Judid a rio elas mctter>ias
1nentmente poz.it·icas só é e t e)Il sido 'ElS<trictamente •adm·i ttido pela
jurispru.cJencia, ·e111 se ,tratando de actos dos proprios _poderes .p oli ticos praticado-s •e111 v.irtucle .d·e tttt?"i/Juições cUscTionaTias, e, como
t·a es, reserv-ad1a.s a e,sses p.ode·r es pela Cons-tituição : 11 em .na lição ·
do.s autores, nem nos casos ju1gado;; se encontra ·e xemplo de outros
a.cto.s a favor ·dos quaes s·e tenha jamais pretendido estend er semelhante ·e xclusão. E' uma Tegra que se tem como i·ndispensavel ao
pmprio re-gimen dos poderes Ji,mitad,os ( en·unte?·atecl poweTS) nas
suas r elações inde·p endente:s ·e não mais. Exemplif.icando, d iz J _
Bryce, referindo,se especi-a lmente á SupTema Côrt·e: "Wh e1·e-ver it
finds any dtiscretion {!·iv.<:m to the Presicle·nt, any executive duty
i?n1Joscrl to him it consid e1·s the 1natter, i7t w hú;h h e exe1·cises his
clt:s creti.on a.ncl cNschcwges th e cl1tty, to /Je. bey oncl its province.
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Whqrever tlúe Gonstitution has confen:Jà a poweq· ot Zegislating
upon Gongress, th e court àedines to inqui1·0 wheth er th e use of
the poweT was in th e eas e ot a part~cular statute pass eà by Oongr-.'::ss cUher n eces sa'l'y or· àesú·able, OT wh etheT it was exerted in
a pruàen t ·manner, j'or it holàs all such matters to be writ in the
exclusive pr·ovince ot Gongress . " (Lo·c . cit., p. 2·5•6; Cf. ~S.to.ry,

lo c . cit.,

§·§ 37 4

e 1. 576. )

cl) Porque .no r eg im en ele poocl·Gl'eB, institu'i.do pela Cons•titurição

de 24 de fev erei r o, quem t em a utoridade constitucional pam d eclarar que dada .materia ou acto, por s.9·r ele natt~reza polvtica,
cl·eve escap.ar ao ·conhecimento do Judiciario ê o ·p ro•p rio Judidario,
isto é, o Suprem.o Tr.ibunal Fecl·eral ao examinar ·o caso sujeito e
jámais o Executivo, ou m esmo o Legislativo . .E ' ao Jucl tciar'io
que, ao te-r ele ap.p licar a lei, .como .s obe.rmlO inte-rprete da GoJ:tstituição, oUJbe a. fUJculcla.de, -ou de d·ecl.arar nullo um a.cto elos outros
po·deres po·r incongru e.:1te com ·a Constituição, ou ele cl·eclaral-o
fóra ele sua competel11cia po'r considerai-o ess en c·ialm ente pol'iti co
e, como tal, ela alçada exclusiva daqueHes pode-r3s. E o que é
para no tar, esta -regra. de .inconte,stavel prudenda ·p.a.r .a a boa harmonia do.s po.deres não é imposta por cl'ispo,sição alguma cons.titucianal ao Ju,dici.ario, t om sicl.o ol:;r,a elos pro·p r.ios tr.ibu na6·S por
consiocl-e.r al-a, e.m d.aclo.s casos, nec-essaria ao -fiel des empenho elas
suas importantes func ções . E' o que r esal ba d·a propr.i a Linguagem
elos autore·s, que são os primeiros a declarar que a .Suprema Côl'·te
"has r etus ecl to ·i nteTj' er c ", " th e court will n ;j'ur·c to

clt,cicle "

( Bryc e, loc. cit., vags. 256 ·e 365), para deixar .b em ver .que se
trata d·e .a.ctos discr.i cionarios dos tribu.r1aes e não ·elo cumprimento
de algu!ll1 clisposoitivo ela Const.it·uição, lilmi•'tanclo a competenc,ia do
Jud:idario.
A despeit.o das suas vastas theorias em
desses autores dá testemunho..d,a autoridade,
pendente .(lo .Tucliciario sobre este ponto, ·de qu e
Allen Smith, na sua já citada obra, .diz endo do

contrari-o, nenhum
inteirwmente indeo pwpr.io professor
seg uint e modo : ~
"The statement, then, that it 'is t h e set ·tled pOilicy of ilvis bocly ( the
Supreme GouTt) not to ihterfer·e wU h política power-s ot the otheT
departm.en),ts cannot be talc en litter·ally, s:ince un.a er th e accepted interpreta~ion of th e Oons't'itution, it has the power to, an,d, as a
matteT ot j'act, cloes interfeTe, w h. never it declares an act ot Gongress null and void.

M.- 27
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i wou~d be a mistake, then, to sttppose the F'.~ de?·az jucu:
cictTY lws su,Jjc1·ed any lvss oj influMwe through its volunt:a:ry Te linqt~isshm.r:mt ot ·t he 11 eto -- pow eT in the case o! pol'iti cal ques't'ions. 'l'his seli'mposecl 1·estriction on its a·utho·r ity nwr-ely ajfonls
'it ct conv e·nient m cans ot plac·ing beyoncl its jttTiscli ction meetsure3
which it may w e'ith e1· wish t o ap p1·ovc OT to co1vc~~1nn .
Jl ncl s·i nce the cou1·t 1nttst âecicle wh·:lt w·e a.nd what aTe rot
polliti ca l q·uestions, it 1nay en lct?"ge OT TW?'.r ow the scope anel meaning ot the wonz p ol~tícetl to stti:t its purposes. 1is a matte-r ot fetct,
thcn th e powcr ·wh·i ch it etppears to hcw e vol·un,wl"ity s·u;·?·u ncteT.'J cl,
'it stíll la-rgcly r-etain. ( UtJon th e whole th e Suprem e Court h as
b<Jen ·r emMkabl'e tor.tunate in escaping hostíll e c?>iti·n-ism (p. llü).

-

Cf. Story . Comm . 3 1. 57G seg.)

·M as não ha necessi-dade .ele il1vue;a,r ,a tes tE.Jmunho de ncnhumn
autoridade extr.anha a semel.han·te respeito, quando temoJ-o, com~
plet.o, irrecusav-el e insuspei-to, do nosso mais insigne constitucionaUst.a, prestado aliás, ha cercr, de 20 annos, na defesa ela Constituição, d-e cujo projecto fôra elle autoT, pela inaneira seguinte:
"Actos politico·s elo Congre-sso ou do Executivo, a1a accepção
em que esse quali.fi.cati v o t~·aduz, exc.epçüo a competen-cia d.a Justiça, -co.nsider.am-se aqueUes 1a respeito dos quaes a lei confio·u a
mcLter-ia á cli scr-ecçclo pr-uclencial ao poc~e·r e o exerci cio della não
le.sa direito·s cons-titucionaes ·do individuo.
Em pre.juiz o destes o dir-e ito -constituconal nfvo -p ermit.te arbítrio a nenhum dos poderes .
•Si o acto não é daqueUes, que a Constituição deixou ·á discr-eçl!o lla cwtoTiclcvcle, ou, si ainda que o seja, contravélm as g.ara,ilti<l!s
indivicluae-s, o -e;ar<l!cteT polit.ico cl1a funcção não e-sbtlliha do r -ecurso
rep•arador ás pessoas aggravaclas .
Nece.ssario é, em terceiro logm·, que .o :Ea.cto, .contra que se
recnama, .caiba re•almente na funcção, sob cuja autoridade se
acob eTta ; porque esta Póde s·e r .apenas um so.phisma, para dissimular o uso de .poderes differ entes e pr-o-hibiclos.
Em uma p.alavra : A viol-ação ele ga;ranU.as constituciomves,
perpetrada á sombTa de funcçõe.s politicas, não é imlffiune a a;cção
elos tribrunaes. " A estes compet e semp1'e ver-i fieM s i a attribuigão
politica, inv.oca;da p·el·o excepcionante, abrange nos seus limites a
fliculdade exer-cida.
Ruy Barbosa.
Actos
InC'Onstitn cionaes,
p<ag. 144.)
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Ahi temos a uni·ca lição dos a uto•res, a unioa regra, a uni.c a
jurispr udeJ:cia seguida a t é hoj e sobre tão importante assumpto.
E bem se c'ornpreh en de porqu e inut H seria, oom eff eito, t er o Judi·
ciario competen cia pa ra · di:;,er , aJinal sobr e a const ituciona.lidade
dos actos clo·s dous ou tros poder es par•a o fim de r.e stabelecer a v•e rdade dos d ispositivo.s da CoJJ.stituição e dos di·m ito.s qu e el.Ja garante aos inclivicluos, - s-e, porve.ntuna, fos·s·e r econhe.dd·o a esses
outros pocl erE,s o dir eito superior de ·excluir, ell es p,ropTios, a interv enção judicial, s Bmpre que lh es aprouv.es·se, sob o fac il pret exto
d·e se tra.tar d e materi·a meramente politica. F'elizmente, como
exemplo unico .de caso político, assim dedc~racl o poT auto?·idaãc
p ropri a üo Ex ect~l'iYvo, no in tui to de obstar a comp•etencia .c onsti ..
tucional do jucliciario, S() se conhe.ce a r ecen te r esolução d.o ·Sr.
Presid en te da R epublioa.. •For~.m in vertidos os principias car.d·e>a1es
da materia : nào é mn.i s ao ju.diciar o que comp•e te di zer afinal
sobre a constitucionali·d.ade ou l e.galidad·e dos actos do .E x•e cutivo
ao teT de exam.inal·os n ns casos su jeito,s, é ao Executivo, que comp ete .ago·r a ãeclaTar, q uando as de•cisões do .Judi ciario .são ou não
constitu cionass, mesmo sobre a materia do hab ecLs-co?·pus.
R elend o os propri o•s autores invo·cados ma mensagem presi.dro>n oi.aJl, ver . s·e-ha qu·e .os exemplos d .ta,dos, com.o casos rn.;eTarn·ente
JJOl'it·icos, são, precisamente os ass-hn declar·ado s ·e m alguma -decisào judi.cia:J - Cooley, Principies, e-d. 3", pag . 1•57; Bl-ack I-Ian.d.book, ed. de 1895, § 52, Co:xe. Judicial Power, pags. 30 •e 118 .
Além desses oa.so-s d.ecla r.a.clos pelo .Jud·idar.io, o que ás vezes
tamb em s e encontra nos constitucionalis•t as americarws, é a i.ndicaçào d·e certas attribuições constitucionaes, verdad·e iramente d·iscricio11a·rias, dos poderes politico<S, a.s quaes, por sua natureza, são
de conside.r ar igualmente ex cl'Usi?Jcts dos al.lucUdos podel'es - taes
por exemplo: o .dir eito privativo do Ex·ec u.tivo .ele indultar ou
pe,rcloar, de o·p pôr véto ás lels do Congresso, ·d e declarar a guerra
e faz er •a paz, celG'b rar a justes e convenções; - ou os priv.a.tivos
do Con,gre.s,so·, de autoriz·ar o Governo a cJoeclarar -a guerra, d-e ·CJrear
e supprimir emp-regos pub1licos, d·e fixar o p.a.dTàlo monetrur io, de
1ixar as forças •cl·e ter-ra e mar, de decla rar o estado d-e sitio · e
outro·s semelhantes . (Sto~·y, Comm . § 374 seg.)
Convindo, .e ntr etamto, não deixaT de advertir a inda n•est·e ponto
que a e:léclusão do Ju·diciario ele tJaes assum ptos nem sempr e tem
logar de mane,ir,a absoluta, qu·e remos ·diz er, - da cir.c umstancia
de faltrur-lhe competencioa paT•a a.nnullar o J;Jropri.o acto em si
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mesmo por- pertencer á dü;creção d e outro pod er, 11ão se deve logo
concluir que o JucUci ario de.ixe ele tel-a para. conhece-r dos seus
effe-Hos, qua.n clo l esivos de di reitos inclivicluaes. A jurisprudencia
americana nos offerec-e abunclmJtes exemplos .a, esse r espeito .
Mas exe1np los de .casos, que, por serem cl eclctTactos 1JOl·it·icos po·r
acto do Ex ecu tíi.v o, d evam, po·r isso, e-scapar á aufo.r ida.de jucli ciaria é o que autor a-lgum jáma-is s·e l-embrou d·e .civa.r ou in·s inuar
(neilll os ha), como Jiçã.o da matcri.a. E meno·s ainda se enconDrar:á, .nem na lição ·elos autor es nem e•m julgamento algum conhecido, .a dou t rina de que a verificação da l·egHimidade ele eleições
municip.llies deve construir uma das chamadas questõE,s ess.c;ncialmente politims, fónt de! investiga.ção jucl,i cial, como acaba ele pretenclm· o P.o.cler Executivo de .nosso .p aiz.
E el·es.ta sorte, não preva•l ecm1do, por .ctes·cabida, a aJlegação
doutri·natria ela qttestão po/!iti ca., quer em vis-ta da sua razão constitucional, QU E'!' em V,i•s ta -ela propria lição el OS au tor es e da jur.i sprud·e.ncia qu e fora.m invocados para fundamentar o desacato fe·ito
ao Jucliciano, nulliíicaelo temos juntamente tudo quanto s e arguio,
imp~rt-inante·m en te, contra a conecção da s·ent ença elo Supremo
T r ibunal l<'ederal, debaixo de tão calvo pretexto . ..
•J.II. Tão pouco pro-ced-e 1a raz ão que se pPetend,c ti ra.r do confronto de d ecisões anteriores elo T r ibunal e de certas d·i sposições
leg:aes 11ef.tlrentes á mater.ia do h abeas .. coTpus, p a-ra contestar a
competencia do m esmo Trijmnal no caso ·em questão. Aos que
leram a mensagem pTesidencial nesta parte não t-CI'á deixado de
causrur ex tranhez.a., qu-e o 1Ex.e.cutivo se arrogass·e o direito el e apr,eCiar o·s julgados do Trdbunal c a 3;ppJ.icação da l ei que o me.smo
tem f e-ito ou ·Púcle fazer aos casos su,jeitos !
Do mesmo modo ·clliracen1 de toda relev :•meia e opportunidade
os trechos colhid os d·e alguns .autores americanos, insinuando que
a competencia judiciaria .só se Bstencl·e - ou a. cli?"eitos conce?·nentes
ú.s pessoas ou cw seu patTimonio, ou a diTCiios que envolvam o in cUviduo ou a 1JT01JT'ieclacle: 1 °) porque cliTC'itos elo i'IHli·vicluo não sao

sómente os capitulados nas lei-s civis, envolvem igualme11te, .s imultaneamente, o•s cl•em ais direitos indivicluae<; garantidos pela Constituição, - ou ass·entem elles em textos par ticulares deste instruinmlto, ou nas l-eis da adiministração publiea em geral, ou nas
regras d-e •direito interna!Cional, ou em disposições elo direito pulitko, ·p ropriamente dito. IDsta é a lai'ga E:sphera do Judiciario
federal , assim tr.a çad·a, assim illustm,cla por numerosíssimos acco-
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dãos da jurisprudencia americana •e da nossa propria até ao pres ente. Inutil será accumular aqu i •exempl os comproba.torios d·e
uma v-e rdad e ele lia.cto, ·que n ingu em ousar-i a contestar d•e boa fé, e
só pos·s ivel r1 e s er ignorUJda. pelos incompetC'ntes ·; 2°) porque, consequentemente nos d·i reitos concernentes •á s ,pes·s•o as ou ao individuo pod em estar, justamente, envolvidos os refrerentes ou deco rrentes de actos e · factos de natureza. eleitcral ou política., como
j á tivemos occasião ele as•sigrua.la.r, e suce•~ d e f·r equ ent emente nas
r ela r.;ões -di VIersa.s da vid·a. publica. elo povo a.inerica.no . Mas nem
hav ia. mister r ecorr er a a lheios ensina.mentos a est e ;resp eito,
quando nin:guem ignor.a. que, seguncl·o a lei brasileira vigente, cabe
ao 1Suppemo 'l'ribunal Federal conhecer 8 vecidir sobre mat eria ·
elestoral, a dizer dos aHstwmentos e suas re·visões , - e o que mais
importa. accentuar, - não só para ampm·ar o doir·eito de algum cidad ã o, incl·evidamenbe exclui-do, mas tamb em. ainda, para annullar
no todo taJes alistamentos ou rev,i sões, m e-diante r equeriment o ele
qualquer ·eleitor ou mesmo ele simpl•es dclaC!ão; - que tão 1nenLmente políti ca, -inteira;mente extranha ao direito priva;cloo, e, n a
ultima hypothesoe, não occorrenclo, siquer, f!, J.e.s ão ele um direito
pessoal elo re.correnre, mas tratando-se. pura -e simplesm:ente, ela
v eri:Ei cação 'da validade rl e um acto políti ca elo interesse geral ela
communhão.
Para questàJo desta. md:ureza, ess en C'ialmente, ex clus·ivam cr;.t e
l e s ~LO algum ,~, direc ta de dir eHo incliviclual, <'! !l t end e o Congresso, ente1Yde o Poder E:x:ecutivo, qu e o Su premo
Tribuna,!' Flecleral é ·c ompetente sem . por isto, in vad ir a esph ent
el os pa.cleres politi eos; no •emtanto, pa:ra. conhecer de Ull pedicl·O de
h a /; C{vs- co,rp1t S, dando ao tex to cons t-itucional (art. 72 n . 22 ) a intél!igencia e alcanoe que lhe pa,re ceram verdarieir os na sua qualidad e
de interprete da Co nstituição, - contesta-SP,·lhe a eompeten:cia, ·s ob
o pretexto cl·e tratar-se da. m a teria politica ·ae ·eleições municipae;;
e, em consequencia.. d a. alçruda ·exclusiva dos outros pocler.es !
pol'it'im, ·sem haver

- Como r emate a ·e sta ordem ele éonsi9-erações, só resta clei:x:a;J'
claro, como a propria ev idencia, ·e ·em breves palavras, - qa e
h a:c<er ia n1esmn verd ade ira. r ontnu l'iti.on 'inruljec to no adm ittir que
o Supremo Tribunal l<""'ed·ea·al deve ser o ·int cTIJTBte tvna l d.a cons titu cionalidade dos actos leg'islativos e executivos nos casos que llle
s ão suj Pitos . ·e, ao rhesm o t emp o, pretender que um outro pocl·er.
qu e não elle, possa li mila r os oa.s os des;,c, S\J.a comp eten cia . . .w·
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cousa intuitiva, e já o foi demonstrado, que assim não póclo ser;
a r egra especial ·d a materi a é esta, simpt(··smente e-s ta: á invocacito <de um t-exto ·constitucional, appHcavei á es peci-e concreta, a
coanpet enci-a do Suprerno Tribunal Federal subsist e inteiTa, indiv.i sivel, i:rrecluctivel, para conhece r ela questfw, ai:ncla mesmo
tratando cl aquoHes casos, ·e m que ·ell e entenda cl eci-clir, que po1T sua
natw·t :za., •dev-em -esoaJt~ar ,á_ invesNgaçãJo- juclicp.ar i.a. O )art. oU,
lettra a), ela Con-s tituiçüo Fecler.a l, assento ger-a l da materia, n ão
contém ·clistincção al'g uma res t r ictiv a ela eompetenc!a judiciari a
fede-r a l, só :a Ta.zào -o u pl'etexto da n a tur eza ela especie qu es tion ada.
'Dambem já
premo Tribuna l
ele •que goza -a
qu eira frustar,
nosso legisJ,a dor

vimos qu e J'azão nfuo h a para r eco.nh.eccr ·>lio SuF ederal bras il eiro uma a utoricia d.e inferior áquella
Suprema Côrbe Amer icana, a meno•s que se não
pTopos'italmcnt;e, .a m ente e o hltui to sabido -elo
constituinte n este assump to.

·E :ainda que :pareça clesnec-essario a in·cla insistir 11a d emon.s tração elo pocl·er, r elativamente illimiül!clo, ela Suprema Cô rte Ameri can a, •a es•se r espeito, - não deixar emos, t oclarv ia, cl·e offc r·ecer o
testemunho el•e mais um cons titucion-alist a tanto mais acceitavel
I
d ev-erá se1· esse tes temunho, quando vem ele um d-os poucos autores
que, ·el e ·pr·efe•rencia, 'foram p.ome-a.clos na M-ensagem .presicl en oial,Brinton Cone, ao e-scr•ever o •s eu importante li vro - A.n Essay on
JucVbcial PoweT anel Un constitnt·io n al L eg·i slation, d iss e á pr imei"ra
pagina da Jnt1·ocluq;ão. que o "fim pri n ci.pal elo escriptor e r a
mostrar !JU e a· Cons tituir;ão elo s Estad-os Unid os contén1 textos
ex pressos r econhecendo a comp·et enci a j ll!.lici.al para cleciclir so bre
a. const.ituciOinaUclacle ou a. inconst-it ucionalidade ela l egislação ·e
par~a declaral"a valida ou irwalida. r esp ectivam ente" (pag. 10. 1.!:
depois de hwg-o exame ·elos docum en tos lüstoricos ela criti ca cl etida
da controver sia sobre a. materia, ·e da apPeci.ação clet alha:cla C!a
leg•islação com.pruracla ele ou ~ r os pa izes, chegarií: á conclusão categori-ca.: 1") .q u e a " Suprema Côrte t·em irrecnsavel co mp et encia
pam decidir, e1n toclos os cns os que lh e seio stt.ic'itos . sobre a constitucio!11ali1Clacle d!l!s leis e cl eclar a l-as invA.Ji-clas, quando incons tl ·
tncionf.l!es" , (t·ha.t th e H. S. Suprcm.e CouTt shoul be com.p et en t, r ~>
ALL LI'' I'JGA ' I' JC)'[\;1'\ rmrronE TT, to cleeicle upon t h e q·uesti.oneél, eonslitu.Uona.l'i t y of U . S . 7!! ·11' 8 , a·ncl to ha.tfl t h c sçvrn c to be vo·i d wlw n
'1.4nuonstitutional) ; 2") qu e e-sta fDi -a üitt:Jnção m anifes ta dos auLo:res ela Constitui ção ( t h e jrcpneTs ot th e Con stUt~tio1~}; 3" ) rru e a.
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evi:dench1 da verua cle dessa vont;:ucle elos autores da Cõtistituição se
en oontra no.s trabalhos da Gonv en çcio ao constru i-r (i,n fram·ing ) o
t exto, qu e se achtl no art. UI, § 2", diz·endo : 'l'h e .i·ucli C'ial power
s-lw.l/, exten.cl TO 'A LI ,, C't\R I•:S TN I.AW A N D EQUlTY, assin·i,ng t~nCLC1 ' thi;S

ConsNtnt'i.on thr' la.ws ot the Uni.te1l Stats and 'tr·eat-ies rnade or
w h ic shall IJ e ??W1rle ·tmcler thdi?· c~u.t hO ?''i.t?J ". (L. cH., p.ags 2194,
336 e 342) . Só em relação a casos ex"t1·a:inrl·iC'iaes é que se po-derá

.impugnar semel hante competencia., accresce~lta. igualmente o .autor
r of·e·riclo, cla!ncloo lo go ·BX·omplos elo que se cl·everá entenCier por ca:sos
ela u ltima esp ecie (p a:gs . 3:19 o 340) .

Ji:viden tem ente, não ser á ú so mbra ela a utoridade de Goxe, qu e
pócl o co nt·estar, co mo se pret end era, a comp etencia elo Sup r emo
'l'l'i buual F' dera! Pal'a o caso concreto, de qu e o mesnio tomou co-

fjC

n h r-e i n1 en Lo.
JV . li:n1 nacla procedem, fin almente, o acto ele desacato •e a.s

r azões da mensagem pre.siclencía.l contra a vahda.d-e do ·accorclão, a
que o Poder Executivo r es olv-c~ ra nega r cumprimento. O a.ccordão
su bsisti.rá na. sua in teira validarlCJ pa.ra toclo·s os fins e oHeitos ele
di reito, a. menos que o proprio Tribuna l, por decisão posterior, ent:encla modificai-o ·ou tmnulloa.l-o . E essa validade é de força obTigator.ia ))ara t odas as au toridarles e f nn ccionarios, a quem oai/Ja
agir, ~·cspeclivamente, sobre a materia decidida pelo a.ccordao.
Esta ultima. Otb servação. pare·c·eria ta'vez di spensavel; e, se, Tearmente, ·a fa ze mos, ó por acreditar que só u:ma intelligen cia contr<ária p-odeJ'á exp.licm· f1 inter venção de autoridades indiciarias elo
Distroict o dando ex.e,cução ao decr eto do Executivo do 4 ele Janeiro,
no toriam r.nt c annulla clo por sentença elo Supremo Tribunal J<' oderal. :i ustamente para o fim e efl'eito , que t aes autoridades não
duvidar a m consideral-o em pl eno vigor.
Não : o decreto ele 4 de Janeiro, ass im co mo a;s r a.zeõs ·ela. Memsag·e.m, embo ra venha m a ser ap provados pelo Congresso Naeiona.l, n enhum cffoito j11ri·dico pod em t er contra a subsistencia
do allu d ido accorcli\o, porque não cabe ao Lcgisl:ttivo moclificm· ou
aunullar a:s sentenças cl0 Ju diciario. Pelo contr•ario, ê o ultimo
poder até cnrlc vão as attribuiçêe.s. constitucionaes elos dous outros
poderes. no intuito de TE'primir-llH\s os excess os e cont el-os dentro
drw orbitas qn e lhe são pr oprias. Máo grado os intêress·es poliEcos do momento, por ventura con trariOJclos, é es·te o grande poder
judi<'lia rio ·i nstituí do pel•a Oonstituiçâlo ela Rlepublica, é ·esta: a.
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-enorme 1autoridade d·e qu e se acha revest ido o Supremo Tribunal F -e dera], orgão ·s upremo d esse pod er. - Entendeu a Nação
cons•tituinte ·de ass im faz.el-o, oomo gar antia segura dos direitos
indi•virlua.es, e ·p.a:ra ter nelJ.e um guarda fie l e imparc•ial da
prop'r ia Constituição que r esolvera adoptar.
E', pois, ao Supremo Tribunal Federal, -e a elle sómente, qu·e
no actual r-egimen -comp ete rever e modiLicar as propri<us decisões;
e para que .assiin deixe de ser n&o basta o desacato do Poder
Executivo a Uma ou m a is das suas decisões; será mister 'r evoga r
primei·ro a or·ganização dos poder es publico·s consagrada na Constituição de 24 de fevereiro, e crear, em seu luga r , um Poder
Judida;rio subserv•I ente do Poder Ex-ecutivo, e,. como tal, certam ent e incapaz de amparar ao a lheio diPeito, desde é(ue seja este
l Bsado por al gum acto do r eferido poder. Emquanto, porém, assim
não fflr, !m ediante ir-eliorma ,constituqional, 'u m iado do E od er
Executivo d esconhecendo, como o .a ctual, a autorida de e - indep end encia do Poder Judiciario .. é como se não existi•sse, juridicamente
f aliando; valer á apenas como um precedente de p erturbação a o
funccionamento ha:rmonico dos poderes pubJ-i.cos e d es r espeito arbitraria a uma ·d ecisão do Su~remo Tribunal Federal, proferida sobr·e mater.ia de sua intei r a .iu r is dic ção ·e comp et encia, como é a
materia do lwb ects-corpus.
Em verdade, cam o resultado, é por de mais
tra.pToducente m esmo aos olhos -cJ[1Jque11-es que são
sentir a n ecessida-de de um a justiça ·i nd-ependente,
nobilitante convicção de qu e o pod-er, qualquer que
ordinado ao Direito.

eph emero , concapazes de ·bem
alimentados na
e!le seja, é sub-

Parece-nos h a'Ver dito o bastante para r eaffirmar a iurisdícçã-o e -co:mpeten-cia irrecusa.veis elo Supremo 'l'ri-b unal Feder.al, a
-despeito das r -azões con,trári-q,s -do Sr. President e da Republica; e
p od emos resumil-o ne-stas palavra s fimws : - "Respeito aos demais
pod er es, mas, sempre inclepejldente, sempre intangível, a se-berani:r da Justiça."
Na sua .p enultima parte for-c ejou o parecer do Sr. Relator por
demon str-a r que o Cons elho do Districto F edel'al é umct corporaçilo
polit.ic:L ·e qu e portanto, o chq,mado caso do Cons elho é uma qu estão ·poli t ica, d e ond e a ·i ncompetenci3. elo J udi ciario para. rl ell e
conhecer.
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CumpTe ainda uma vez repetir que não foi levado ao Supremo
'l'ribunal caso algum político do Conselho. O qu e o tribunal tev•e de
apreciar f.oi apenas isto: se era ou não verdade que uns tantos c·idad.fios, diplomados e reconhecidos intenclenrtes, estavam ameaçados
de ráo pod·er em Hberclade ir ao edifício do Conselho exercer as
suas funcçõ es na fórma das leis r e-s pectivas, e se o ,poder, a qu em
se attribuia a ameaça d e constrangimento ou abuso ou violencia
er a. ou não competente para imp edir o livr·e exercício daquella corporação local.
O Supremo Tribun"Ll. como er a do s eu dever, verificou essa
i.nc-ompetencia e, pois, a d ecorrente ill-egalidacle da ameaça á liiJeTdade dos impetrantes, e n es.s e sentido cleciclio.
Logo, não houv e p erante o Supremo Tribunal um caso politico.
Ivias a ccr-&scen tar ei - n em política é a corporação dos intendentes
imp etrantes, é administrativa, embora autonoma e soberana dentro
rla orbita traçad a pela Constituição , art. 34, n . 30, e p elas leis
ordinarias.
Ali ás, a doutrina geralmente acceita é qu e a•s muni cipalidades,
as jun tas ·e xecutiv.a s ou consultivas, os cons·elhos ou vere"Lções não
p wssam -de corpo rações a dmini strativas, 1ncuinbidas d e prover s obre um maior ou menor numero de inter esses fnateriaes immediatos das popul ações; e sem funcção politi ca aprecia.vel no organismo na cio n al. O decr et o n. ·5 .150. ele 1904. Con solidaçã o el as Leis
Orgmlica s elo Districto Federal, "éi.íz no art. 1": "O Districto F eperal com.prehend e o territorio elo antigo Iviunicipi o n eutro. A. g erencia dos s e·us ncgoc·i;;s serâ encan-egacla a um, conselho dez.ibe? ·ativ iJ e a ?i?n prefeito." Ge.r enda de negocios-ei.s a phrase pro-p ositalmente emprega.cla pelo legislaa or par a deixar patente que n à o consid-erava corpo po'itico com orgãos ou -poclerc.s e fu ncções políticas, a pequena assern bléa municipal.
P ermitta-me o illustr.e >Relato r qn -8 O'pponha ás suas citações a
lição de Goodwno w, traducção h espanhola. d e Carrié, em s eu·s P?·oblenws JJ1un1.cipcws: "Eila (La ciud<ad) es PTiln ariamente, sin embargo, un ôrga no para el gob ier no local para la satisfación ele n eccssi.da.cles looales . Puecle ser y lo es Ct menudo, scc·unclm·-i,amen te ,
un ctg.e nte cld gobi8rno de i Jl:st<tdo ."
No mesm o s2ntido , ma is claramente, dill ConklirC~- "Gobie r no
Municipa l " traclucção h espa·nh-ola de Justir: "Una ciudacl és u na
co rporación muni ci-pa l. Sus principale.s fun cio n es so n admiilistra-
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ti v as, más bien que políticas. . . e debe ser gobernada como cual·
qui·er3- corporació n mercantil."

Releva n otar que exactamente por estar o Di,s tricto Fecleral
sempre na dependencia dos orgãos políticos ela União, que lhe
pod·em ampliar ou restringir a autonom ia e reduzir a área elas
a,tt ribui ~ões elo Co nselho, li ,que este ultimo não passa de corporação
administrativa, sem encargos poliUcos de especie alguma, s endo
de n otar qu e até as fun cçõ6s cl·e alístamcnto, expscliçüo de titulas,
fo.rmação ·de mesas, etc., que o Conselh o tinha até 1904, lhe foram
arreb atadas clahi em cleante !
E ntretanto, na esphera de suas attribuiQões, gozando d·e uma
autonomia inalienavcl. garantida pela Con,stituição, embo ra com
as Limitações do art. 34 n.
, o Consellio !Municipal era ·e é
s-oberan o para so organizar e para Iunccionar, sem que o Po,cler Legislativo ou o Executi vo Fed eral possam intervir nessa organização
c, depois, na marcha elos trabaíhos. O Governo, intervindo a principio para mandar fechar o Cons el h-o sob falsa ínvocação de força
maior, que já d,emonstre i não ter h,avido, e mais tarde dis-sol1
vendo-o. depois que o Cons e1ho estava, ha mezBs, funccionando
regularmente, s-ob a gar-antia de diversos hab e c~s- conn•s, - exorbi-tou das suas funcções, commetteu um constrangime11to i!Jegal, um
abuso de poder, obstou o exercício ·ele varios di.!'eitos ou liberdades.
O Supremo Tribunal, portanto. nã,o se viu em hce de úm a
questfto polibka, das que pertencem á discre ção pura .e simples ' elo
Executivo, e que excluem a competencia judídaria, mas de uma
questão rigor-o samente ele direito, a que era pr&ciso acudir ,com o
r emed io prompto e efficaz.
O Supremo
Trib unal e 0
p,·esidente

Admittrumos, entretanto, para a.l'gum entar, ,que o Supremo
Tribunal nE.o podia dar -o h abeas-cm·pus e que. concedendo-o commetteu um erro de offido ou m esmo um crime funccí onal. O Poder
li;x,ecutivo tinh a o direito d e aprecia r os fundamentos da sentença,
ele julga1' o Jucliciario e de lhe recusar obediencia, como fez '!
Eis o .m agno problema, que o Governo resolveu clictatori almente, sob o pretexto de d·efender as suas atLrilJuições, invadidas
pela ·sentenÇa do habeas-corptéS.
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A Constitui ção de 24 d e fever-eiro , estabelecendo. por plagio
americano , entr.e nós, o systema pr-esidencial , dos 'POderes limit ados, nã.o commetleu, em cas-o a lgum, ao Executivo nem ao Legislativo a faculdade de exame revisor cl<l!s sentenças e d·eci>;;;ões
lavradas pela magistmtura. Ao contrario; qu er-end-o obstar a: omnipotencia elo Parlament o e os arb ítrios da admini·stfação, elevou
ás funcções elo Poder Juclici.ari·o -até á altura ele o fazer o su premo
in ter-p rete da Con stituição e elas leis.
Diz o pa.reoer que. interpr etada Iítteralmente essa doutrina
chegaremos á. tyrannia elo jucliciaTio, á sua soberania irresponsavel. Mesmo que assim foss e, essa tyrannia el-a to ga, que não dispõe do thes ouro, d os empregos, elos canhões e dos couraçados,
s eria •sempr·e, m.il vezes. preferível á t yranni a dos outros dons
poder•e·s pol!iti,cos, especialmente elo Executivo, que, E'lllJ ultim a
ana.lyse, é a ,propr•i-a ,f orça e o que, afinal, o parecer e a Mensagem ;J.cloptaram: foi substituir o pret-endido d espotismo ela ol'igm·chia juclicia;t·ia pelo despotismo franco do Governo . erigido daqui
em clecmte na suprema instancia para o jurgamento ele todas as
caus<lls ele interesse social ou ele clireito•s elo c.iclaclão .
O.s Americanos, no seu ,aclmi-ssiv.el bom senso üe origem ingleza,
jámais consentiram que semelha,nte doutrina. anarchica e revolucionaria, vingas,se na longa pratica ela sua complexa vida p olitica.
A pres um pção firmad-a clesüe os pais ela Gonstiiuição, e através ele
presidencias agitadas por form idaveis paixões politícas, é que o
Supremo Tribunal é incapaz ele abusar e Jnvaclir a esp hera elos
clemaios poderes, po rém que. verificada essa hy pothese, o remeclio
não é, e ni1o clev·e ser, a r esistencia pela fo r ça, o desacato ás sen ·
tenças, a. invalidação moral e ma.t e!·ial elos actos da suprema ma ·
gistratura.
A esse r espeito, convem citar palavras de Nervinck, ( Organis.
judi e. cle·s E',t ats-Units. pag. 42) após o exame do papel sobera.no ela
Côrt·e Suprema na in terpr·e tação ela Cons tituiçfto, das leis e elos
actos elo Execu tivo : " . . . Mais en cas ele conflit entre cette interprétation et celle eles tribun aux, lá clécision àes m<lgistrats ele la
Cour Supr ême prévaudra, et celle clu legislateur n e Hera p.ersonne
a nssi Tongtemps que J'.interpréte autoTisé ele la Constifution, c'·e st i\
clire, le peuple américain !ui-:même, ne sera pas i.ntervenu pour
fr anch er définitívrJmi·nt lf" conflit p::cr le vote d'un amendement
iitf:'l'J:l!'P.ta tif ele la Con.s ti tution . Lr pr estige cl r cr- o. h.z '~'~ T''' " iS·
t2 ats aprédant la, con stitutionalíté des lois, clans l'atmosphere se-
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reine rte le).lr prétoire, ií , 'a . ri eles ·p assions suscitées par les int<:rêts politiques, est tel, cependant, qu e dans presque toutes les
circonstances l'in-terprétation judiciaüe de la Constitution a rallié
l' opinion publique et que les legislateurs ·eux-mêmes, parmi lesquels se trouvent toujours un granel nombre d'avoca.ts, se sont
iJ,cliués devant les décisions qui atteign.a ient ·d<irectemeut leur
ceuv.re."
O escriptor refere os uuicos dous casos .em que o povo (não
o Governo) se insurgiu contra. s entenças da Côrte Suprema, em
1193 e 1856, mas o remedio empregado. . . foi ü elas ·emendas ou
dH revisão constitucional, e Nerliuck observa:
"C'est, comme on le voit, un e méthode bi en lente qu.e celle de
r évision par l'opinion publique d'une doctrine erronée ele la
Cnur .Suprême. Mais sa lenteur même est le gage de sa süreté .
F.lle oblige le peuple à refléchir longuement . . . "

l:~

E aJdea.nte :
"Mais si bellc est la .c orpplicatiml <lu r-emêdc qu'il f.aillc .r énoncer :1. l'·employ er, n e doit-011 pas r eelouter un état ele conflit p er.manent et insoluble ·entre la Cour Suprême ·et le gouvernement ?
Car, en l'absence el e toute jurisdiction aelmilüstrative spéciale,
l e rlroit public eles Etats-Unis soumet les actes el es fonctionaires
i1 l'apréciation des tribunaux, ele même qu'il y assujetit les actes
du pouvoir legislatif: l'act e ultra vir es de l'administration est
sana valem· pour la justice . Or , le pouvoir exécutif est également
inelép endant elu Congres et ele la Cour Suprêm e elans l'·e xercice eles
attr.i Lutions que la Constitution le réserve. Et s'il n ' est plus
penni s el' espér.er l 'interv ention souveraine du verdict national,
ponr tr.a ncher un couflit el'interprétation entre ces trois pouvoks,
c:rnnment sortira-t'on de ]'impasse ? Quis judex jnclicctbit?
L'histoire polit ique el es Etats-Unis a montré que si le conflit
n'est pas improbable, il peut elu moins se résoudre autrement
qn e par une r é1rision constitutionelle .. . "
IiJ Ne rlincl~: demonstra qu e, por meios inelirectos, como sejam
a ugmerto elo n um er o de jnizes ou a subtracção de certas .attrlbui ções á sua compe.tencia, pod em afinal a l eg.isla.tura e o gove-rno

C'
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obter a n ova orientação qu e des ejem; porém logo accr escenta que
"c e tous d es r ernedes trop énergiqu es pour n 'ê tre pas d 'un usage
dangereux" e que "c'est dans la Cour elle-meme, clamo; sou puissant in stinct de conservatiou ct clans sa sag.e sse que s'est toujours
trouvée !.a s oluti on des co·nflits, em même temps que la raison ele
son prestige. Ou l'a di t: la Cour d em eure, les juges passent, et
la jurispruclence change . "
vVillonghb y, em sua monographia, "Supreme Court" tamb em
ensi na: '·Has the presid ent, or h ere we make it mo.re gene.ral ;
Save .any of the oficers o1' the government, the right to r efus e
obecllence to a judgement of th e Supreme Court, beoause they
be!Lve such judgem ent to te basd upon an incorr ect interpretation of th e Constit ution ? I-Tere we have the case of au enactment
h av ing necessarily not only th e favouring view of the Congress,
but th e sanction .anel support of the highest judicial tribunal -of
tbe land. I cem see no chacl·ow of contitutional right ou the pa;rt
of a public oficial tod r efuse •e xecute a juclgement of a federal
court . .. " Deixo ele reproduzir mais outras consider ações ele vVillonghby para não dilatar este vo to, m as o conjunto dellas é no sentiuo, clfcro e firm o, de r ecusa;r ao Executivo o direito ele apreciar e d Bsobeclecer ás sentenças elo Jucl iciario, salientando qu e Lincoln, no caso T a n ey v . Merrim.am, procedeu incunstitucionalmente e que nem o pócle innocentar o tacto de est ar entre as duas
pontas deste clile11nma: desob ede·cer, sob fundamen to ele ass egurar
interesses d.a Un ião, ou obed ecer a o tTibunal posterga·n do quaesquer
considerações. E W illonghby conclue com ·e vidente descl'ença acerca
elos famosos m eritos ·elo ,;ngen h oso presidencialismo ela sua patria:
"'I' h e clile1n1na was the result of a torm ot gov eTn em ent wUh lim'itecl poweeTS." Não men·os explicito é Wooclpburn, em sua obra
The ;t.rneo·ican Repr•blic.
Pa:ra que o suffragio ·d e outras autoriclacl·es '! O proprio illus-

tr:odo r elator elo parecer não pôde citar um sú publicista. am ericano
ou patrio, que positivamente tenha sustentado, para o Executivo,
o direito de desob ediencia ás s·enten ças elo Supremo Tribunal.
Vale a pena ·e xaminar os trechos el e Banorof e Story, por S. Ex.
chamados a ampara;r o acto gravíssimo qu e ·os interesses ele um
parti-darismo local impuzera.m ao Sr . Pr·esidente da Republica . A'
p ergunta elo rel a tor - Se-rá possivel que não haja n enhum recurso
contna o Poder .Tudici<~~rio , quando transpõe .seus limites constitucionaes ? Story, que S . Ex. respigou, responde. . . qUJe, veri·
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fic&da a usurpaçào em certos casos a autoridade legisl:ativa ou
executiva interporá uma effici ente ban·eim: uma lei d echvratoria
ou prohibitoria poderá, em muitos casos, ser um compLeto r emed: o . " Eis o palliativo, a medicação indirecta., a panacéa! Story não
diz - o Govern o d-esobedecerá; esquiva-se ao embaraço e suggere
::w Congresso o fabrico de uma lei, que r enova paTa o fut uro a
situação difficil creada pelo conflicto.
Igualmente o longo texto de Bancroft não encerra uma só
palavra commettenclo ao Executivo o dir-eito -ele apreciação e -re·
sistencia; é um a dissertar;ão serena sobre os dev er es ela Suprema
Côrte de ad equar ·os seus arestos á Constituição, ·e que tenninl1
aconselhau·clo apen as ,ao tribunal que, quando er.rl1r, emende a
mão. Onde, n esse tr echo, um conselho claro l10 Ex ecutivo para qu e
s e so brepo nha ao Jucliciario, e abra o conHicto ?
O parecer extranha e lamenta que em 21 annos de viela repuhlicrona., o ]..:;gislaclor não t enha cumprido o dever de elaborar a
lei de •·esponsabiliclade para o Supremo Tribunal, ao passo que
existem as dos dous poder es políticos.
Pois .a hi' ·está a prova de que a consciencia con ectiva e a ··
opinião parlament ar s empre julgaram o Supremo 'fribunal um
poder especial, realm ente sup1erior aos outros sob certos pontos de
vista e não necessitarudo dofi m esmos fr eios c fi sca'i7.açõcs, cre:tdos para a legislatura e para o Governo. O povo, qu e ê a sober~m ia, sempre manteve " ·presumpção de qu e o Jucliciario, sendo
c, supremo -i nterpr ete d a Constituição -e elas leis, não póde estar
sujeito ás .r egras communs do processo no exercício das suas
altas funcções.
Cumpre, entretanto, .p onder-a r que a Constituição :F'ederal subrnette o Supremo Tribunal a processo ·e julgamento do Senado,
nos crimes de responsabil-idacle e muito mais logico, legal e correcto seri·a que, ·e m vez da assomada -cl esobediencia do Gove-rno ao accó rdam elo hab.eas-co?tpus, a Procurador-i a Geral da Republica,
eucontrand o ahi materia par::j. uma denunci-a, batesse ás po.rtas, no -caso bem abertas - do Senado, para processar os supremos
magistrados do paiz ·embora applicando á especie novas fórmulas
et:p eciaes de processo.
S·i esta solução da respOJlSaJbiUdade p erante o Senado, em cas os .restrictos, não serve, e si o unico rem edio contra os possíveis
atusos do Judicia.rio é o d.e matar a Constituição, cre.a ndo .acima
flor!;\a. é,
d elle a instanda r -evisora da -tyr.annia 'executivla -
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então, confessar que o famoso r egimen presidencial é um regim en
Sém soluç.ões, artificial, intrins ecamente falho, como de facto é,
com ·a sua ·e stropeada metaphysica da limitação e .i ndependencia
dos po-der es que, na praUca, são mesmo kresponsav·eis, porque
a r esponsabilidade criminal não passará, jámais, de uma rantasmagoria burlesca.
O acto do .Sr . Presidente · {[a Republica, .desresp eitando o
ha/J e a.s - coTp~ts concect.ido aos Intendentes do Conseíno, alarmou,
effectiv.amente, a conscienoia jurídica da nação, como confessa o
pare cer . Apezar de todas as horríveis violaçoes ele direito, qu e
tcJTJ maculado a curta historia elo r.egimen r epub!Jcano brasilei r o;
apezar de todos os .retrocessos que uma política jacobina, impando
de conserva.doTa., tem procurado implantar n:a legislação, addicionalmente liberal, do paiz, suppriminclo ou deformando o jury,
restringindo a immensa orbita constitucional elo ha Dea.s-corpus,
substituindo, .e m varias encargos., a mag·i stratura p 2la policia,
cFtendendo o estado de sitio até ás execuções marciaes, confiscando .ao povo .a capacidade eleitoral pela entrega elos ànst.amentos
;cl1a; ·l•eg·isl.ação pa:rticul,a nista cl!os Eqtados •escJravizaJd os, cüil':rmnp enclo a magistr.a tura com uma forçada submissào a todos os capr-ichos dos r égulos locaes, - apezar de toda essa .obra malefica,
uma esperança r estava. aos amigos da liberdade e ela j ustiça, e
e.ra que o Supremo 'fribunal Federal não seria atting·i do pelos
desacatos da força ao serviço de pwixões e interesses subalternos.
~V(as esta esperança, a ultima, ·estü satisfeita.
v.ivemos em pleno domínio de uma r evoltante ficção de legaJidacle. O absurdo tambem t em a sua logica .e os 'a busos da
DOTÇa app.et ites oimmoderad·os. V'ibrado o grade gol·pe sobre ·O
Supremo Tribunal, poder desarmado, que só vive elo r espeito profundo elo paiz e elos demais poderes, tudo agora é facil no despenhadeilro das 'a:rbit11a:rieclacl es, 1e o instJincto popular não se
en;>;<Lna, percebendo que as gar.a ntias constitu cionaes desapparecer ;;,m e que o cl e·sacato aos tribunaes ·e ás suas sentenças, reproduziv,el daqui em cleante com extrema clesen'Vo.ltura, predpitara
o p.aiz na anarch ia, e na opp.ressão.
Copiamos os Estados Unidos na lettra e não no espírito e
:r;ra.~ ic a das suas instituições. Ao passo que lá a Cõrte Suprema
cresce na vene·r ação geral e deante elos seus a:restos, sejam qu aes
forem, o Governo curva a cabeça, orgulhoso de obedecer á lei,
dando-nos, na phrase ele Racciopi, "i! solenn e spettacolo di poch!
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nomini, che peT sola forza della raggione e s enza a lcum costringi mento fisico sanno tar pieg.ari i potenti governi e 18 orgoglios:"
assemblee politiche a ll'oss ervanza ·e al ·rispetto della vollontá d e\
popolo". - Entre nós, o Governo rasga um accórclam de hab easw ·r pus, e o Parlamento se .ap r esta para homoJ.ogar semelhante attentado!
Com estas dou t r in,a s e actos subversivos da onlem constitucional não me posso conformar. Este voto em separrudo n ão t erá
-- bem o sei - a honra dos suffragios da maioria , mas valerã,
ao menos, como u m protesto, em t ermos respeito·sos, contra o
mais grave dos golp es d e Estado que o regimen l egal soffreu
desde 15 de Novembro. A dissolução de um Congresso, por -entre
os fragores de uma luta politica nacional, é <muito menos funesta,
em consequ encias para a liberdade, par a a ordem e para a justiça,
do que o desac::uto ·a o Poder JudiC'iario ineTme, dnd-efeso, tra:balhando
na serenida;de do preto rio .
Em face elo exposto, proponho aos consid.e ran:cla elo parecer o
seguinte substitutivo:
Consi derando que o Supremo 'l'r,i bunal Federal, concedendo
o hab eas - coTp~~s n. 2. 990 aos membros elo Conselho Municipal,
ameaçados ele const ran gime1t to illegal p elo decreto n . 8. 500, de
4 de Janeiro dest e armo, Cll1-e v irtualmente dissolveu o Conselho,
mandando prO{le cl-er a novas elei ções, agiu dentro ·cl·a .esphera elas
st;.as attribu ições constitu ci·o rraes e interp.r etou, como lhe cump:r.ia,
a Constituição e as l eis, invocados na especie ;
Conside-rando que a os demais pocleTes Legislativo e Executivo
não é licito, em caso algum , r ecusar obecli.encia ás sentenças proferidas pela justiça federal, ·s ob pena ele completa anarehi.a e ele
dissolução elo r egimen político consagrado p ela Constitui çã.o d e
24 de Fevereiro ele 1891, a sstm:
ConsicleTanclo que o Collgresso Nacional n iio tem a propô.r
nwdicla alguma l egislativa e só eleve limitar-S>e a respeitar as
sentenças elo Supremo Tribup..al Federal, hem como a desco nhecer
r.0mpetencia no Pod er Exect~tivo para a attitncle inconstituci-onal
que assumiu com o acto ele 24 ele Fevereiro;
A Commissão ele Constitu-i ção e Justiça é ele p arecer que se ja
archivacla a Mansag em do Sr . P r e,sW.ente da Republica, por não
ter objecto, "clecJ.a,.anclo-se inteira:cla elo s.eu conteúdo". - Ped1·o
lloacyT."

.. . . ·
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ANNEXO I
Plc'l'IÇÃO DE "HABJcAS-OORPUS" DllUGIJlA P.~LO CONSELHO :MUNICIPAL .AO
SUPl\EM O TniBU N AL FJWERA'L

"l!Jxm. Sr . Dr. Presidente e mais juiz•es do Supremo Tribunal
F ·ed eral - Manoel Corrêa de Mello, Julio Henrique Carmo, Guilherm e Manoel Pereira d·os Santos, Ezequi·el Far.ia de Souza, Alberto -de Assumpção, Manoel Joaquim Marinho, Ernesto Garcez
Cal das Bar.r eto, Enéas Mario ele Sá Freire, Salustiano Baptista
Quintanilha, Hemeterio José Pereira Guimarãies, Manoel Luiz Machado, Pedro do Co uto, Luiz Augusto de Castro Miranda, Luiz
Augusto ele Almeida Ramo.s, Ataliba d.e Lara e Octacilio Carvalho
de Camará, Intendentes munioipaes da Capital Federal, membros
do Cons elho Municipal elo ·Distr.icto F .ederal, eleitos, proclamados,
reconhecidos e ·e mpossados (documento n. 1), veem imp·e trar a
esse egregio tribunal uma ordem de hab eas-cor-pus preventiva .em
seu fa.vor, visto .estarem soffrenclo illegal constrangimento em
cons·e quencila elo acto do Sr. Pr·esidente da Republ·ica, de 4 de
Janeiro do cor.rent e anuo, baixando o decr eto n. 8. 500, da mesma
data, publicado no Diar-io Officml ele 5 (documento n. 2), em
virtude do qual foi dissolv·ido o actu.al Cons·e lho Municipal, que
não mais real•izou sessão alguma (documento n. 34), e marcado
o ultimo domingo elo mez ele Março proximo vindouro afim ele
se r ealizar a eleição ele um novo Conselho com tres annos ele
mandato, a conta,r do dia ela el eição (citado documento n. 2) .
A comp.etencia desse Collenclo Tribunal, para conh-ecer üriginariam ente do pecloi-do, está clara e expressa no art. 47 do decreto n. 848, de 1890, e art . 23 da leí n. 221, d·e 1894, e mais -elo
que isso foi victoriosamente consagrada nos acc6rclãos deste tr·ibunal, proferidos nos habeas-conJ'us preventivos ns. ~. 7~4 e 2 . 797,
de 1909, impetrados em favor elo mesmo M.ano·e l Corrêa ele Mello •e
outros. (Documento n. 5, pags . 21 ·e 24, annexo.)
O decreto n . 8.500, de 4 cl.e janeiro de 1911, é illegwl e inconstitucional; r·epi!'esenta uma i'll'clebita intervenção ' Jla v·icla <elo munidp·io e gera um illegal ·constran.gimento .ao.s pacientes.
iEJ' mecessa.rlio •hi:s.to·r i•a r,

•caso.

<ainda que rapidamente, todo ·e sse
M. -28

Estavam os hltend ent es r'Mplo??W-clos (documentos ns. 5 e 6)
Mano el Corrêa ·d e Mello, Julio Henrique Carmo, GuHherme Mano el P er eira dos Santos, Ju lio Francisco de rS ant'Anna, Albert o
de As.sumpção, Manoel Joaquim l\llari:nlw, Ezequiel Faria de Souza,
E,r.nes t o Grarcez Cald.as .Barreto, em funcção !de v.erimcaçã o d:e po·d eres e so·b a rpre.s idencia -elo pr·i meko d elles, quando fora:m sur:prehendidos pelo illegal •e imo:p portuno d.e cre,to n. 7 .r689, rcle 26 :de
novembr·o ·de 1909, que, a pretexto de occorrer 1lll11 ·Cillso de fo·rça
maio r, que impedia a .reunião •o u composição do .conselho Mun·ic'ipilll, manclo·u nos termos do .art. 23, reJo d.ecreto n. 5.160, de 1904,
que :
"O prefeito .administras se e goverJlasse o Dirs t·r.icto ele accõ11clo
com as leis em vigor, incl ependenteme;nte ela collaboração do Cons elho Municip al, que ora n ã o existe, ,p or se não .te r constituiclo na
l'órma ·de 'Clireito . " (iDo c. n. 7) .
Não se ·conformando ·COlill .i sso, por seu illustre pa:t•ro.no, requer eram taes intemlentes a esse Colenclo Tribunal uma ordem de
hab eas-corpus (doc. 11. 5, va.gs. 7 a 11); qu e lhes foi defeniclo;
julgando o .Egregio Tribunal, d·e pois de analysar a. composição
elas m esas e no qu e ,consis,te o cctso ele força maior, p,revisto na lei
ô tada no decreto execut·i vo: 1 que a Mesa pres idida pelo Sr. Corrê'\ de >i.VIello, até aquella. data ( 26 de novembro de 1909) "se
constituiu e tem func 0ionado !!la -fórma de d1reito e sem surpreza
ou da.ncl es tini.cJil!de. " (IAccorqão n . 2. 794, de 11 de dezembro de
1909) temminando esse .accordão <por "cmlced.er a ordem impetrada.
pa:ra. ·qu e aos 'P acientes seja ,pernütüdo o ingresso JlD ·edrifi.cio do
Cons elho !Municipal, pa ra exer·cerem .sem detenç;a., estorvo ou da;mno os direitos decorrentes de s eus diplomas, continuando no processo d e verrificaçào de poder.es, expedindo-se pa.rra isso os necessar.i-os sa:lvo,co.n·d uctos." (Doe. .n . 5, pagina 22 .)
iMais tard e, a inda, :ess-e mesmo Colle<ndo Tribuna l, no habeasC01"1JUS n. 2. 797, im1
p•etra.do em favo.r de todos os 1'6 diplomrudos
pela MIM. Junta ele J'retoTes ·cleci'cliu:
"Qu e 'já havendo sido, por ruc,córclão •de 11 de dez,embro daquell e anno, .c oncedid·o oTclen'j. de ha.becús-co.r pus a oito ·dos _pacientes, .ficava prejudicado ness a. parte"; rm:ais depois de .procl.amaT
iilegal e 'iiwpportu'n o o decreto n. 7 .·689, de 26 .ele novembro ·de
1909, diz:
·iJt~
"!Cümo ·coro1lario desse julgado dão :provlimento ao pedido de
hab eas-cor pu,s fei't;o em .Lav-or dos outros oito. intendentes dip1o-
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mados constantes da .p etição á fls. 2, para que 't enha >livre ·ingresso .na casa do Conselho, af-im de exence·r em os seus direitos
de·c orrentes elos diplomas 'de que são portadores, m.a s ·perante a
Mes•a presidida p elo cidadão Manoel IOor~r ê:a de Mello, que é o
mai·s velho elos i'ntenclentes cliiplomwdos, cuja Mesa j·á lfoi consid erada lega·! por ter sido o.r-ganizacla .c om as fonmaUd:ad·es <elos
arts. 1" e 3" <cl·o !R egimento interno do Go·nselho e .di•s pos·i ções dos
ar.ts. 10, para graprh o uni co, e 92 ela Consolidação das leis federaes
sobre a organizaçào muni cipal do Districto Federal." (Doe. 5,
pagina 22.)
, , ·~ . · ~
Anteriormente, par:ticlarios da outra facção, 0111 que se divicl'iram üs diplomados, requerel'am ao .J·uiz Federal da 1" Vara
t111mbem uma ·ordem de hab eas-coTpus em favor ele onz..o; .cidadãos
qu e s e dizem int encl entes munà, C'ipaes· p-roclantaclos, Teconh ec;i'flos .o;
empossMlos e impedidos elo exercicio d e suas ,funcções ele intendent es, pelo decreto p.r esiclencial já alludiclü.
A ess es, negou o MM. Juiz Federal •a o-rdem impetrada; e, em
recurso para esse Collendo Tribunal, este, em accórclão 2.793, ·de
·g de dezembro de 1909, confirmou a decisão reconr•icla (doc. 5),
decidindo, entretanto, ·c omo se v ê do texto do anesmo, •q ue o r ecurso de hab eas- coTtn<s "era o uni co meio legal e habil contra a
lesão de direito, se ellfectivarn1ente eHa se deu".
Em V·i sta, porém, da .soluçã:o dada ao hab eas- coTp·us n. 2.794,
volta,ram oito ·dess 6s p.a,de.n't es a im pe,trar uma orde,m de hab eascorp·us •ao ·me.smo 1Dr. Juiz Fed eral da 1" Vrura, não mais como ;i ntenclentes já r egulann ent e em, tun cçõ.'3 s, mas ·como sinuples cancW
aatos cl)\p.lomMlos em veriDicaçã,o d e poderes, ·c onced endo então o
juiz a ordem então soHcitada. (Doc. 8 .) Recorrendo ex-offo'i~'io
para o 'Egregio T.ribunal, :este, em .accÓ'rdão n. ·2.799, de 15 de
dezembro (doe. 9) , julgou prejudi·c ado o ])ed,ido, .p or :haver o Tribunal, em accórdiio n. 2 . 797, concedido a ord.em, r egul.a r.mente,
,e m fav.or dos pacient·es.
De todo o expo·s to se conclue, logica e .fatalm en.te, que o Supremo 1'ribunal J!' ederal, julgando il1egal ·e inop.por.tuno o •a,cto do
Executivo F ed.eral ( ac.c . n. 2 . 797), concedeu, em ultima analyse,
hnb eas- cor'PUS para que os clezeseis candidatos diplomados compar •ecessem e tivessem ingr·esso no edificio do Conselho Mun·i cipal e
ahi exe,r cessem s em detença, estorvo ou damno, o.s direitos dec.o·rrentes .d·e s eus diplomas ( acc . n. 2 .794), ma.s perante a Mes•ap·res i(lido. pelo Sr. Corrêa ele Meno, que é ü mais velho dors diploma-
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d;os, cuja !Mesa já fo i declar-ada l·e.gal, por ter si do m·ganizada com
as forma lidades dos arts . 1" e 3• do Regimen to inte:rno elo .Cônselho e disposição elo art. 10, paragrapho uni.co, e 92 ela Consolidação elas leis f.ederaes s obre a organização municipal. (Aooo:rdão
n. 2.797-.
Nào parece n·e cessario insiHtir mai·s, em que esse Egregio 'l'ribunal nã·o só approvou soberamvment e esses trabalhos p.relimina·res da verificação, mas ainda mandou continuar n-el.les (Acc .
ns. 2 . 794, 2. 797 e 2 . 799) .
iDa continuação dessa verificação - ordenada por esse Gollendo Trilbunal -- é que resultou a constituição d·o actua.J Conse.]]w.
tão injusto e i nfund·a dament•e atacada !
A questão, pois, unica a ventilar é a ele saber quaes ·O•S direitos
decorrentes elos diplomas elos diplomados, assegurados pelos accorclãos, na .con,tin uaçüo ela v:eriüwção de poderes, ordenada
pe:r·a nte a Mesa legal.
A J.ei e ·o Regimento o cl·efinem .
O primei ro elos direitos de um diplomado, d•eco:rrente ele s·eu
clip'·oma, é o de tomar parte nos trabalhos preparatorios, votar e
ser voü~d·o pa.ra os cargos da rMesa e o de rel'ator da üommis·são
Verificado-ra d•e Poderes. (Arts. 1" a 4o d.o Regimento interno .
Doc . 10) .
Outro direito, .tambem d ecorr·e do diploma, é o ele a,gsistir
e ele tomar parte nas sessões da commi.ssão verificadora dos membros .qu e irã o ·c onstituir o Co ns.elho ( §!~ 1o ·e 2° do regimento interno e awt . 92 d.o decreto n . 5 .160, ele 1904) , e nas sessões preparatori.as do Conselho paTa o a'econh-ecimento de ·p·ocleres (art. 8°
do regime·n to interno ) ; ·optar pelo r•ec.onh-ecimento elos demais
intendentes ·e seT por elles tarn.bem rr econheddo (·arts . 5° e 6• do
regim·e-nto interno); ca,so ·não t enha em seu clesfavor alguma elas
in,cormpatibilidade.s d·e fin idas em lei (art. 57 da Consolidação), ou
qu e .a a umullação de eleições (art. 91 do decr eto n. 5.160 cit.)
diminuindo o numero de suffragio:s, r.ec-ebidos pelqs di·p lomados,
não o venha collocm· na escala dos votados, abaix-o d·e qualquer
. um não ·diplomado.
Na primei:ra hypoth e&e, incomvatiliclacle do diplo-mado cl·efinida •e m lei, os seus v o.to.s são cons<i•d·era;clos i nsubsistentes, não
:pod eri·a s er vo t)ado (ar.t. 57 da Consolidação ), não se annulla
eleição alguma: ao contr.ario, se reconhece que o candidato t eve
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mesiDO o IJJ:umero d·e votos n·e cessario par-a ser i.nt end.ente, mas
como :tal, não pócle .ser reconhecido pelos s·eus pares, por prohibição da lei; não se acha entre os "16" votados, aptos para o e~er
cicio do .cargo, deve .ser chamado o immediato ·em vortos, na ord·e m
da votação do sdemais .cancli.d.atos . Aliás, identica é a dLsposição
do arL io6 da lei n. 1. 269, ele 1901, subsiclia ri.a ela legislação
mun·i c'ipal.
Elsse r econh·ecimento, qu e constitue uma ex·cepção á regra, é
regim ental (alínea elo § 2° elo a:rt . 5° elo regimento inter.no) e foi
julgado p·erfeitamente legal no accorcão d·ess·e tribunal n . 2. 793,
ele 8 ·de clezembr.o de 1909 ('doe. 5, pag . 18 dos amnexos) .
'Na .s egunda hypo these (annuliação de eleição), não .pócle o
diplomado ser re oonhecido nem ninguem em seu logar; .e será
convocada uma nova eleição - es.p·ecial, 'p ara a vaga aberta na
repr-esentação municipal (m·t. 29), paragrapho unico, da Consolidação e art. 5", § 2° do regimento interno) .
Outr-o dkei.to, decor•r ente ainda do diploma, é o de elle· uma
vez j'Ulg<llclo valido, ·e xercer o diplomado o man-cl•a to de intendente
;p.e•lo pTa.zo de sua eleição, is.to é, tres annos (art. zo ·do decreto
n. 1. 619 A, de 31 de dezembro de 1906), aliás -constatado n a
p et·i ção ele hnbms-co?-pus (doe. ·5, ·pag, 11) .
Não admitte o nosso r egi men politioo constirtucional, nem o
mandato eleito,r al vitalí cio, nem a cassação do ,m andato por 'aoto
-ext11anho ao mancl·a nte.
Ha, é certo, os casos ·de renuncia ou p erda de mandato, que
é afi.nal uma 'renuncia tacita mas esses depend em unica e exclusivamenfe da vontad e do mandatario, ·estão ,antecipadamente definidos em l e'i e n elles incorre quem quer, poclen.do-s e ainda dizer
que é tambem um direito ·do diplomado, mas j·á r·econhecido, exe·rcer ou nfLo o seu .manchMo, renunciando explicita · ou implicitamente.
Pelas nossas l eis, -o diploma é um titulo de d·i rei.to ao exercício elo cargo , só .r.ovogavel pela verificação de ·PO'cieTes, •e lle se
obtem na apuração d·a eleição feita por juizes (.wrts. 89 e 90 do
decreto n. 5.160, d·e 1904).
Mas, como a lei cunfiou 1YrivCLtiva e excltõs·ívantente ( a,r.ts. 92
e 12, § 1 o el o -deorebo n . 5 .160, de 1904), sem dependencià. ou recur.so para qualquer outro PO.rJ·e r QU .a.utor.i dad·e (voto velicido do
EJ:xrn . Sr . ·' minir.;tro . Gai·dMo . dê Oas•t ro;. . àcco1'd-ão. lU : · 2 . 794,-
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doc. n. 5, p·a g. 24), ao prop·r io Conselho, aos proprios diplomado::~
a funcçã;o de verificação ode .po de·r es, esse .d-ireito, deco[·rente do
diploma, só •s·e •t orna ·effectivo depois dess•a fo·r malidade complementar.
Que poderes veri'fica o Conselho pela attribuição do a rt. 12,
1o, ·e ar.t. 92 da Consolidação ?
Está daro que os poderes que o diploma e:x,pTessa ou dá .
Mias, no. caso munici<pal, ordenando a •lei que uma cópia ·authentica da ·acta d•a apuração .seja Temett.i da á Secr.e ta.ria do Gov.erno Muni-cipal, p ar-a a verificação de pod•e res (•a l't. 90, § 1o,
alinea da Conso<lidação) ; exigi o apenas que a ·c ada um d•os diplomados fos·s e dirigid-o "um offioio commurricando o resu1ta;d•o .da
apm·.a ção na parte que lhe .disser respeito".
Go•mo se vê, ·ess·e aHicio é mais um ticlc et de identidade; o
diploma, ·de facto, é a cópia da acfa .e assim sempre se en<tende u
em materia eleito·ral (lei n. 35, de 1892, art . 44 , § 9"; lei. n. 1.269,
art. 101, § 1"). Elm todo o caso, lt ·aus·encia .do dito officio não
priva -o diplom&do de s:er reconhecido e pr.oclamado, por isso que
da cópia da acta da apuração consta a exped ição d·e sse officio
(doc. n. 0).
1
Mas, S'i niilo ·s ão os pod·eres do diploma, acta ou officio, o qual é
a expres·são da investidura do mandato popular, caldeado na apuração, que poderes ver.ifica o Gon•selho ? E para que então essas
duas phases disti'nctas, uma apuração por juizes togados ( ar·t. 92) '!
Si o diploma n[~o tem esse direito, não tem esse valor, porque
devolveT ao conhecimento do eleitorado a annullação do diploma,
quando se trata da annullação de ·eleições, de sorte que as nullidades, a que são ·extranhos os eleitores e os eleitos, não tenham
como resultado o reconhecimento de quem a carenc,ia de suffmgios
repelliu do cargo.
Esse Egregio Tribunal - ·nos accordãos n:s. 2.794 -e 2.7!J7, ex-plicitamente r·econheceu a legalidade dos trabalhos preparatorlos e
mandou que .perante a mesa legal, •p or ·elle cles.í gnada, c·o ntinuasse a
veriücação de poder·es. -e 'O mesmo fez implicita1nente nos accordãos ns. 2.793 e 2.799 ; ·essa ver.i:Hcação tem como fim e consequencia o reconhecimento d•os m!'mbros do Conselho ; nesta v-erificação o rConselho ag·e s.oberanamen1·e, com a restricção apenas do
paragrapho uni co -do art. 92 da Çonsolidaçã.o ( annullação de eleição
acarretando a .inf.e_rioridade de votos do àipiomadoJ ; . as~egurando
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como ossegu'!'•ou, ns dire.itos dos diplomados, que, perante esta mesa,
,fizessem veriücação, - ipso facto e dahi não ha fugir, - assegura,
ampara, garante e protege o exercício dos diplomados .p or todo o
nempo do mandato que receberam na elei,ção popular .
E, se o Tribunal, com e·sses accordãos, pr·ejulgou, como não se
póde contestar, a veriticação d·e podere.s q!'"'· fosse feita no exercicio da funcção soberana do Conselho, ela:• ..; está que o r econhecimento dos não diplomados, pela excepção leg;>' :>elo mesmo Tribunal corusagrada, tamb em é protegicla p·eios ,n~,Jnunciamentos desse
Collendo Tribunal.
Só mesmo um vesanico parti'darismo pone concluir, como muitos ·o fiz·eram: terminada a verificação de poderes com a PO·sse
dos reconhecidos, cessava a efficacia dos julg.a dos dess e V·enerando Tribunal; ficava aos intendentes r econiiecidos e empossados,
em peior situação do que a de simples dfpl:omrudos, sem a chancella ou homologação do poder v eri·ficador legal, por esse tribunal
tão claramente determinado.
Com tão absurd•a theoria ninguem ·d·e bom senso e criterio juriCLico póde commungar.
O Egregio Tribunal ·d ecerto não permittirá que elle tenha vida
no Pr·etorio.
-Tal ·e .ra a alta consideraçãJo que os pacientes da mesa presicUda pelo S.r. Corrêa de !Mello hnham pela autoridade desse Augusto Tribunal, tal o seu desejo de bem pautar os seus actos pelo
s ob erano pronunciamento elo mesmo que resolveu não Teinioiar os
seus tra balhos ·s em que publicado fosse o acC:orclão desse Collendo
Tribun'a l (Doc. 5, pag 8).

Conhecido esse, recoineç·a ram .a s s·es·sões preparatorias de veriIicação ele poderes.
Todos os ·c andidatos diplomados •e clema~s interessados eram
diariamente convo•c ados por editaes publicrudO's no Jornal do Oomnver cio, . argão off1cial do Conselho ('doe 11), para .a ssi!stirem ás sessões da Commi•ssãJo .d e Verificação de Poderes e õs diplomados
tanibem á1s sessões preparatorias do. m esmo Conselho; bem assim
como tendo pedido, da Comnüssão. vista do parecer do relator di-.
versos intendentes diplomados ·e essa vista concedida · diariamente,
edit<lle•s eram pub1ic·a dos noticiando a marcha do parecer. r Doc.,
pags. 9 a 14. )
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Assignado pelos membro,s que compar eceram, foi lido na sessão
de 21 de de2lembTo, concluindo pelo reconhecimento dos candid atos
diploma:dos Mamoel Cor.rêa de Mello, Julio I-Ienrdque Carmo, Guilherme Man oel Per·eira dos Santos , Júlio. Frandsco de Sant'Anna,
Ernesto Ga Pcez Calda.s Ba-rr eto, Alberto d·e Alssumpção, Ezequi el
Fa.ria de Souza, Manoel Joaquim Mar,hlho, liJnéa•s Mario d e Sá
Freire, I-Ionori o dos Santos P imentel, Anfon io ·Rodrigues d e Campos Sobrinl10. José C larimundo Nobre de Mello e Frandsco P into
da Fo n s eca Telles, ao todo 'l.''REZE aos w naiilcttos cliplo11waos e a
t1·es ( 3) não dilplomados, Octacilio Carv alho d·e Camará, Ataliba de
L a.ra e L u iz Au gusto de Almerda Ramos que, na ordem de apuração, eram os immecliatos em votos wos. d-iplomados ili.compativ ei•s Thomaz D elfino dos •Santos, P edro PeTéiTa de Ca•rvalho e
José Mend e·s 'r.av ares. (Doc. 5, pags . 14 a 19).
As contestações e documentos em que eTiws se fundaram eram
d e mold e a jusHfi car pl enamente a conclusão do Telator. (Doe 5,
pa gs . 19 a 26 - Doc. 12.)
Ess.e parecer .era unanime, não tinha voto e?1t separaao, e f oi
a imprimir para ser dado .para a ord·e m do dia seguinte ( 22) pa;ra
a votação sem mais d ebate, no·s t ermos do aTt. 5° do Regimento
Tntern•o, que wssi'lll dispõ e :
" Rm a cto continuo á <~presentação do paTecer da Commissão á
Mesa e sua imm ediata l eiturç1 ao Cons·e lho, o P residente aará para
1

onlcnt 1l o clú t Sl'!Jn·in'l c a v otJação ào pa.re cer, sem mais de bate, salvo
!J'Utmclo este t ·iv c·r vot o em. se1;anuzo. (Doc. 10.)

Ant e ~ ele mlliis muda, o Collendo Tribunal ha d e permittir dei::..emos l.J cm cl aro qu e a qu estão ele or·d em elos t1·abalhos nas ass·embléas é nrateria r egimental, e qu e o Conselho Municipal, a exemplo
de corporações analo ga·s, é sober ano na ·confecção do seu proprio
r egimento ; porque a1ssim o determina a lei :
Ao Conselho incumbe :
§ 2.0 Organizar o Regim ento das suas •s essões . (D ecreto numero 5.1GO, de 19 04, art. 12."

O Conselho, poi.s , org.ani?;a o seu R egimento p or força de lei ;
e, como na sua feitura, p oder algum collabora, seglie-·s e qu e é o
propr.io C ims elho o melhor e mais au tor izado interprete de seu
R egimento Interno.
Assim, pois, é bom deixa r b em . p Úente que a verificação de
pod er es é attributo privativo do Con-selho, com a i·estricção ,a p en as

·•
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do art. 92, ela Con·s olidação, e é regida pelo Regimento Interno,
tambem da priva:tiva confecção elo Conselho.
No exercício, po.i-s, des·sas faculdades, n·a sess-ão ele 22 de dezembro foram .a pprovad·as rus conclusões do parecer, t endo sido proclamados e reconhecidos os clezeseis intendentes para o triennio de
1900-1912. (Doe 5, pags. 25 a 28) n essa s·essão .
Prestado o compromisso de que t ntta o R egimento (art. 7°,
a línea e § 1" do Regim en to), deu-se cumprim:en.to ao dis·p osto no
~ 3° d·o ci-tado art. 7" do Regim ento Interno. (Doc. 5, pags. 27 e
28 e annexo, pag. 5.)
No dia .indicado pelo vice"presidente, auto-ridad e comp etente
(art. 9" elo Regim ento) , t eve Jogar a pos·s c pelo Conselho an t erio r
(§ 1" do cit. ar t. 9°) . (Doc. 13, do c. 5, pag. 29.)
IDstava, pois ·es•sa poss.e nos t ermos elo julga.clo no acco rcl áo
n. 2.793, e do R egimento Intern o, isto é, maioria a bsoluta dos
membros do Conselho anterior, presi dido pelo substituto l egal do
presidente (documento n. 14) .
Nada faltava, pois, ·p ara que o Prefe-ito Munici·p al, como lh•e
cumpria, e o E xecutivo F ederal entabolassem relaçõ es officiae.s
com -e ste Conselho, tão legalmente constituicl"o, obse'rvancio religiosamente a interpretação legal dada pelo Supremo 'l'ribunal F -ederal.
Pen sando a:ssim, em sessão extraordinaria votou o projecto de
orçamento par 8 . 1910. enviando-o ú sancÇão d"o prefeito. (Dóc. n. 5,
pags . 50 a. 98.)
Qual não foi o s-eu espanto quando viu, no dia 1 de jane iro, não
a sancção ou o veto a.o ,projecto, mas um àecreto (757) proroga.ndo o orça-mento an te.rior, por inexistencia deste Conselho; e, por
se não haver elle composto ou r eun ido por força maior, e desprezando até a inve-stidura pre-sidenci'al elo decreto n. 7 . 0~8, d·e :lo
de novembro de 1909, ex tn·op1·-ia autOT'itate se i'll'V·e stia dos pode·
r es outorgados no art. 23 "do decrefo n . 5.160, ele 1911. (-Doc.
n. 15 . )
Mais tarde a 5 d·e janeiro, v etava o orça.mento que lhe tõra
env·ia.do p elo me-smo fundam ento da não composição, n ão reunião,
inexist encia elo Coll's·elho .! ! ! (Do cumento junto n. 16.}
Esse veto foi ap-p rovado p elo Senado, em sessão de 3'.0 el e ab ril
d·e 1910. · (Doc11.mento n . 16.)
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E' de salientar desde já, apezar de ser uma nota superabundante, que, como se vê do pro.prio D ·i ario O!ticial, Senado app•rovou apenas o veto, não o parecer da Commissão, e müíto menos GJs
exdruxulrus theorias n·elle compendiadas. (Documento ii'. 16, pagina
101.)
O Egregio 'l'ribunal ha d e permittir que opportunamente ainda
respingue esse assumpto.
O ·intendente di-plomado e reconhecido, Enéas Mario de Sá
Freir·e (doc. 1), que pertencia á facção divergente a que se réferh·a
o prefeito no seu deoreto n. 757, de 1909, e o Poder Executivo, no
decreto n. 7.689, de 1909, ·e que o prefeito affirmara:
"Oito dos dez·eseis ca,ndidatos diplomados conforme consta do
documento em m eu poder, .datad·o de 16 do corrente, não concorrem a qual-quer trabalho o Conselho" (decreto n. 757, ao considerando) mo·s trou claramente a fal,sidacl·e d essas declarações do prefeito comparecendo ao Consefho e tomando parte nos trabalhoo.
(Doc. 13.)
Incorrendo em perda elo mandato, os internclentes dipiomados
e reconhecidos, Clarimundo de .:vrello, Honorio Pimentel, Campos
Sobrinho e Fonseca Telles, ex-v·i do dispo-sto no art. 58, prura:grapho 3° da Consolidação, e arts. 94, 95
99 elo Regimento Interno,
foram -.;;eu:s logares declarados vagos (doc. 17), e em obediencia á
deliberação do Conselho (doc. 18), foí peio presidente designado o
dia 13 de março P'ara preenchim'e nto des•sa·s vagas . (Doc. 18.)
Em v.i sta desse decreto, o Dr. juiz federal, supplente da 1"
Vara, expediu os ·editaes de convocação do ·eleitorado (doc.
),
travan·do-se no dia indicado .a eleição, sendo clia:s epois feita a
apuração (o c. 19) e diplomados pela Junta ele Pretores os candidatos Salustiano Ba,ptista Quintanillra, Hemeterio José Pere.iTa Guimarãies, Luiz Machado e Pedro do Coutto. (.Doe. 19.)
1

e

Esses diplomados foram reconhecidos pelo Conselho Munic~pal
(doc. 18) e ·empo's•s ados de suas funcções. (Doe 13.)
Por fallecimento do intendente Jul.io Francisco de Saut' Anna,
reconhecido e anteriormente diploma:clo, foi marcada eleição para
a sua vaga, por decreto do presidente do Cori,s elho. (Doc. 18.)
O Dr. juiz federal supplente, como · da primeira vez, expediu
novos editaes de convocação Cdoc. 20} e a eleição se realizou
no dia designado, sendo eleito o cand-idato Luiz Augusto de Castro
MiranC.a, que pela ,JVIJVI. Juut11 de p ,r etores foi di-plomado (doc. 19)
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e posteriormente reconheci-do pelo Conselho (doc. 18) e empossado
de suas funcções (.cl•oc. 13).
Além ela sentença obtida pelo intendente Octacilio Carvalho
de Camará, mandando-lhe pagar os .s ubsídios devidos, ·s entença
confirmada pela Côrte de Appel!ação, o Conselho actual tem mantido relações officiaes com todos os ramos do Pod er Jucliciario.
E' assim que, como o Collendo Tribunal verifica da exposição
acima, por duas vezes o Pres-idente elo Conselho Municipal 11!0 exercício elo disposto no art. •6°, § 1 o, da Constituição, marcou dia para
serem effectuad.as e: eições para vagas no actual Conselho, por
d1ws vezes se :reunem os pretores para apurar.em essas eleições
diplomando os el·e itos, mais ainda: - desde dezembro de 1909 o
Presidente elo ·Conselho, nos te.rmos do art. 99 do decreto n . 5.561,
de 1905, e art. 248 elo mesmo decreto t e.m funccionaclo na formaç,ão ·e •s-ortoe·io elo jur5', tanto local como [ eder·al (.elo c. 19).
Além disso, os juiz es fe-der<aes com e!le .s e te em communicado;
os clous juizes federaes (doc. 19) ·e o pro'p rio presidente dess e
Egregio T.r ilmn.al (doc. 19).
Devendo no dia 5 ele janeiro ele 1910 reunir'se no ed.ificio
do Governo ·Municipal os membros elo Conselho e seus immediatos
em votos pa.ra a escolha dos membros da Commissão -d e Revisão
do Alistamento F]leitoral, e.ssa !r eunião teve logar (doe. 21) e com'
posta elos membros do actm1l Conse:ho, ora imp etrantes ·e seus
imm'ecliatos em votos (doc. 21), sendo eleitos os repre-sentantes
(doe. 21) que tomaram parte nos trabalhos ela Junta de R e visão
(doe. 22) ele cujos trabalhos só houve r ecursos parciaes pelos prejudicaclo·s" sendo attendidos uns e recusaclos outros p ela Junta de
Recursos (doc. 22), não t endo sido in terposto reeurso algum de
todo o alistamento por nullidad es ou vieio de constituição da
Junta de nevisão. (Art. 36 da lei n. 1. 269, d e 190 4.) Passando,
po·is, em julgado a sua valida de, t endo ·s ido expedidos p elo juiz
competente os títulos aos eleitores a:ssim alistados (doc. 22) .
Ali·á s, é preciso deixar deocle já aceentuaclo um ponto.
Determinando a lei o modo ele se fazer o a~ist amento e precisando quaes os ·r ecurso·s a usar, na hypothese de inobserva nda
ele qualquer Formalidade ou •dispositivo legal, e ..bem assim · o tribunal ou juizo para rruem roco.rrm', está claro que, não s enc1o interposto qualquer recurso, ou inter-posto este e não provido , é o
(teto integral e indiscutivelm-ente valido e só a reforma da lei
passada, na~ duaa Casas do Congresso, separSJclam ente, nos turnos
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regimentaes e .sanccionada pelo Presidente da Re.pub~;':ca, pócl e
annul!ar o qu e está feito, mas isso me·smo, n ão como um julga·m ento do acto praticado: ·e ste é então im·ecor·r ivel: o Congresso
póde apenas ·r eformar a l eg is ~.aç;ã o eleitoral qu e deverá ser reformada para to do o paiz ·e não para deter m inado Jo gar ( § 22 do
ar'tigo 34 da Conrs tituiç;ão), an'llullar os alistamentos feitos de ac.
côrdo com a legis!açã9 anterior e mandar proced eT a novos mediante as formalidades que julgar convenientes.
Conhecer, pm·ém, como tal üU qual junta ou commi·s·são se
formou, sua oTigem ou composição, é que·stão que foi confia da a o
Poder Judiciario (art. 31 e seguintes da Iei n. 1.26 9), de 1904, e
não póde o Congresso della conhecer sem re·f ormar a lei primeiramente, ro as ainda assim para os casos futuros.
;Do qu e foi dito, pois, se evidencia a veradd ade da affirmativa
já precisada :
"Com todos os ramos do Po der Judiciario, desde o ·Supremo
Tribunal Federal até os pretores da justiç;a local, tem o Conselho
mantido relaçõe.s off,i ciaes, depois de sua constituição e posse: e
de todos elles receb eu inequívocas provas do reconhecimento1. de
sua ·e xistencia ·r egular e ~egal. "
Vinha o Conselho assi+n v.i vendo desde dezembro de 1909, ora
em sessões extraordinarias, ora em sessões ordinarias, na posse
d·o edifício, t endo sido ,conv·ocada uma sessão .e xtraord inaria para
o dia 5 de janeiro corrente (.documento n. 23 ), cuja sessão ·p reparatoria se r ealizou no dia 2 de janeiro (docum ento n. 24),
quando foram 'Surprehendiclos pelo illegal e inconstitucional eleereto n. 8. 500 ele 4 de janeiro, publ·i cado a 5 (documento n. 2),
em virtud e do qual não mais s e puderam reunir (do cum entos
ns. 3 e 4), estando assin1 soffrendo ili egal oonstrangimento, reparavel peJ.o recurso pr·eventivo, ora .impetrado (accordão ri. 2.793
- documento n. 5, 17 ann exo) .
E' de examinar agora a legalidade e a constitucionalidade elo
decr eto alludido, n . 8. 500, de 4 de janeiro ele 1911.
Se i!lão ·e stá na. alçadq,, na esphera l egal da ·c ompetencia. de
quem decretou, é o acto viseeralmente i.Jlegal, ntalns est nwjor de ..

fectns qna1n detectns potcstatis.

Ora, o .Poder Executivo :F'ederal não tinha competencia legal
para ex·pedir o alludido dec1'eto n . 8 .500, de 4 de jimeii·o . -·
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As attribu.ições do Poder Executivo estão expressas no arf. 48
da Constituição, mas em nenhum dos seus paragrwphos se encontra, i ·n~pU cit:a ou. explicita, tal eompetencia.
E' certo que não se allude nesse decreto a;o art. 48, citad·o .
Mas é só em virtude delle ·que póde agir o Presidente da Republica. O s 1" desse ar.tigo assim dispõe:
"Sanccionar, promulgar ·e fazer publicar as .l<eis e resoluções
do Congres-so; expedir decretos, instrucções e regulamentos para
sua fiel execução.
Mas em nenhuma de suas hypotheses se poderá enquadrar a
faculda.d.e que se arrogou o Govern-o, ,sendo opportuna uma opiniã.o do Ex.m. Sr. ministro Cardoso de Castro, .no habeas-COTJJUS
n. 2 . 794, analysando o decreto n . 7.689 de 1909:
"S erviu ainda de refugio .ao decreto impugnado a disposição
generica do art. 48, §· 1 o, ela Constituição. Conv·em, porém, notar
que essa mesma disposição não pTotege decretos soltos ao sabor
elas circu.?nstanr;ias acci.clentaes. A competencia firma;da no art. 48,
s 1". citado, 'r efere-se á expedição de decre.tos, instrucções .e regulamentos para fi.el execução das leis ordinarias e não são expe-

didas em, retalhos zw1·a ?'eg er casos isoza,dos ou em, especie."
(Doc. n. 5, pag. 23.)

E' de notar que, no caso do decreto n. 8. 500, a .i ncompetencia
ainda é mais flagrante .
O Governo, em consequenci.a d'O seu d·e creto n. 7. 689, de 26 de
novembro de 1909, dirigi·u uma Mensagem ao Cong·r esso,. a qual
não teve solução alguma . E' o proprio Governo que
co.nfessa
(2" considerando - doc. n. 2) .
Analyosando es·ses actos -chegaremos ao dilemma seguinte: >OU
o Governo entendeu ser a competencia para dirimir o conflicto,
que .elle então reputava existente, privativa do Congresso Nacio·
na!, bem andou lhe dirigindo a Mensagem, e não se 'Póde ·substituir a este, isto é,, não póde deliberar, emquanto elJ.e não re·s olver
o incidente proposto : ou o Oongresso não era o competente e mal
andou o Governo lhe dirigindo a Mensagem e a sua intervenção·
agora não póde ser motivada como allega no seu considerando,
porque
"O Congresso Nacional encerran-do ainda uma vez as suas
sessões, s.em resolver este -caso .q ue lhe está 81ff'ecto de 26 de no·
vembro de 1909, cleixou o Pocler Executivo na necessicla,ãe (le

o

p1·over ae rem,edio uma $ituação qu.e se não pó de mais prolong!lJJ·. "
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Em outros termos. O Governo julga que determinado assumpto é le'g almente, constitucionalmente, da competencia do Congr esso Nacional ·e por i.s so .o submette áquelle; mas como o Congresso nàJo quiz ou não poude resolv.er, o Governo prescind·e delle,
chama a si funcções do .Congress-o e o reso.Jve !
Mas como resolveu '?
Julgando inexistente ·este Conselh-o Munici·pal actual e marcando o dia da eleição para o novo Conselho.
Ora, illustrados Membros do Supremo Tribunal Fed·eral, o
Districto Fecl·eral tem a sua orga;nizaçi1o dada •pelo Congres,s o Nacional ex-vi do disposto no art. 34, s 30 da Constituição. Ne·sse
proposito foram decretadas as leis ns. 85, de 1892, 248, de 1894,
543, de 1898, 939, d·e 1902, 1.121, .de 1903 .e 1. 619 A, de 1906. A
lei 248 foi regulam entada pelo decreto n. 1. 910, de 1894, e todas
as dispostções vig entes até 1904 foram consolidadas •p.e.J.o ·de·c reto
n . 5 .160, de 8 de março de 1904, expedido ex-vi d-o art. 6°.. do
cap. V da lei n. 939, de 1902; com o decreto n. 6. 364, de 14 de
Jlevereir.o de 1907, foram expedidas instrucções para as eleições
que •Se deve•r iam effectuar a 31 de maroo daquelle anno, por hav erem sido adiadas aquellas eleições da época, unica legar, ·do
renov.amento do Consellm (31 d·e outubro do ultimo anuo d·o manda to, art. 71 do decr·eto n . 5 .160, de 1904).
Do exame d·essas le.i s se verifica que foi sempr-e consid'erada
materia da competencia do Congresso a d·e•t erminação do mo·do
po.r que se faz·em as eleigões para o Conselho Mun·i cipal e bem
assim a fi xação ela data .elas mesmas eleições.
E tanto isso é verdade, que vara serem adia;das do dia 31 de
outubro de 1906 pam 31 de março de 1907 as ·e l eições que naquella
data se .deveriam .effectua:r, foi preci·s a a intervençàJo legislativa.
(\Decreto n. 1. 619 A, de 1906.)
Durus são .a;s hypotheses de •e leicão - ou para renovação do
Oonselho, por conclusão dp termo do .mandato, ou para pr•e ench·iment·o de vagas supervenientes.
No primeiro ca.s o, a lei determina p1·ecisa, positiva, irrecor?·ivelmente, o di·a, ultimo (Jo.mingo do mez de outubro ão anno em
que terminar o mandato do Conselho (art. 71 da Consolidação) e
é tão rigo1·osa nesse punto, que fulmina de insan.avel nullida;ds a
inobservancia desse preceito.
E tal importancia deu o legis.Jador a essa nullid111de, que é a
primeira pD'r elle .enu:rneraJda:
1
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El' nulla :
s 1. 0 A eleição feita em dia differente do designado ou que

o tenha .sido pelo poder competente .
(Art . 91 do decreto n. 5.160, de 1904.)
Identica disposição se vê na lei federal (§ 2° ·elo ar.t. 116 da
J.ei n. 1.269, ele 1904).
No segundo caso a eleição parcial, a designação elo dia compete ao presidente elo Conselho Municipal C§ 1o do art. 6° da
Constituição) e - só na falta elo cumprimento elo dever, de parte
dess e funccionario, caberá ao Ministro -eLo Interior ( § 2" elo artigo
citado) .
Assim . pois, em fac e ela J.ei ern caso algu:rn, ao Presidente cl.a
H.epublica cabe .marc[tr o dia cl.e qualquer ·e leiçào pam o Conselho
Municipal .
EJ, si nenhuma lei lhe defere •essa .attribuição, é uma illegal
usu11pação de poderes o -decretar ·elle qualquer pl'ovid.enci.a ex·
propr'ia autoritate nesse particular.
Ora, o Governo, o Pod•e·r Judicioario, os inter·essacl:os, emfim,
todos, entenderam que, no's termos do § go do art. P do decreto
n. 1. 619 A, d·e 1906, combina.do com o art. 71 ela Consolidação,
que é a reproducção elo a:rt. 46 da lei n. 939, cl·e 1902, e art. 2° elo
elo mesmo decreto n. 1. 619 A, que a época legal é o ultirno elo·
nã~o

nt ingo elo mez ele outubro do ultim.o anno do rnanclato, e tanto
as sint que se realizewam as eleições paTa o actuea Con,s-e)h:o ern
31 el e outuliro ele 1909 (doe. 6) . A .e ssas eleições pre,cecleram um
a viso do Ministro d!o Interio·r ·e os eclita;es ·elo juiz competente

(does. 25, 26 e 27). ·Com que direito, pois, o Governo, -sem com·
petencia para fazel.·o, altera o dia legal ela eleição ?
A lei positiva;mente determina o dia e prevê a hypothese ela
não composição ou annullação elas eleições, por um ca:s-o ele força
maior.
Si no dia fixado as eleições se realizaram, mas, si por fáctos
posteriores, o Conselho não •Se ·compoz ou não .s e r.e uniu, a solu·
çã a lei a deu.
O Prefeito administrará o Districto ode accôrd•o com as le·i s em
vigor (art. 23 elo decreto n. 5 .160, ele 1904) .
Não manda a lei convocar nova eleição, não manda ma:rcar
novo dia, não .inv-este o Presidente ·ela facuJ.clade ele prover a essa
occunen.cia; não manda que se faça o que pela ordem natural das
co usas não seria possível -deixar ode fazer: isto é, o Prefeito, ele
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per si, adminirs tra de . accôrdo com as leirs em vigqr (art. cit.
Acc. 2. 793 - voto do ·Sr . ministro Ped.ro L essa) .
Em ultima analyse, diz o lregislaJdor: No .dia marcado (art. 71
da Consolidação) realizaram1se .a.s .eleições para renovaçàio do
Conselho.
Prevendo, porém, a hypothese da sua não ·composição ou de
não r eunião d•eclara -sem rebuços qual a unica providencia a
tomar; v em o üoverno ·e sentenceia: tal providencia •só é cumprivel,
é acatavel, só até um certo limite, dentro· de um certo tempo á
sua discriç;ão; depois desse pra:ijo, .a lei é pür . elle revogada, e a
provicl enreia J egal substitui da po-r uma deliberaç;flo do Executivo .
Alirás, faz tud·o :isso depois de se ter julgado incompetente, e
haver subm ettido ao pronunciamento do Cong1'esso a hypothese !
Nfto s·e trata, na espede, de sancção, promulgação ·o·u publicação ele l ei ou resoluç;àJo do Congr esso Nacional: é o proprio Executivo quem diz que o Congresso nada -r eso lveu; não se trata tambem da expediçàJo d·e um cleur eto , ·i nstru cção ou TeguWm,ento pa1·a
sua execução.
A lei que regula •a materia é a lei n. 939, de 1902, ex-v·i do
disposto no § 9" elo art. rl" do clec·r.eto 1egislativo n. 1. 619 A,
de 1906 .
Mas a lei n. 939 não oprecisa nem de decreto, nem de instrucções, n em de rregulamento vara ser ·e xecutada; como suas instrucções ·foi .e xpedido o d·e creto executivo n. 4. 379, de 7 de janeirro de
1903, e, nos termos da faculdad.e ·Co·n tida no art. 6°, do cap . V,
f•oram su·a s disposiç;õ•e s e as d emai·s anterior"es vigentes consolidadas no ·d·ecreto n. 5 . 160, ele 1904, e ·O .decreto n. 1. 619 A, de
1906, tambem teve suas instrucções com o decTeto .e xecutivo
!n. 6.364, de 1907 .
Não havendo lei. ou ?'esolução que ·e xija qualquer d.e ssas rprovidencias do Executivo, claro está que, não polienrdo, como muito
bem disse o ·Sr. ministro a.ctual procunrud-or g.eral da Republica, o
Executivo expedir rle c·r etos solt'o s ao sc•bor rias circu?n.8'tanc:ias
acciclentaes, ne?n retalhos pa1·a re_qer casos isolaclos ou em especie,
e, além disso, infringindo tal d·eoreto disposições clarissimas de 1ei
vigente, é ILLEGAL, por inoompetencia de poder, por falta de autoridade do Executivo, para. legislar na materia e para revogar
textos de lei vigen.tes !
Além ele ilLeg·al, assenta em falsas premissas .

45.1
O decreto n. 8.500 é uma continuação do d·ecr·eto n. 7.689, de
1909, que o collendo Tribunal já chamou de inopportttno e illegal>
assenta nos mesmos fundamentos e mais ainda no -decreto n. 757

d o Ex·ecutivo .Munidpal, nas •r azões d·o veto do prefeito ao o-rçamento municipal, no parecer n . 6, de 1910, approvando esse veto,
e no parecer sobre o pleito presidencial.
O primeir.o consideran·do cons tata que a ·eleição d·e 31 de oui ubro de 1909 "deu em resultad o a constituição de duas turmas de
candidatos diplomados radicalmente ·d!ivergentes, oomposta cada
uma ele oito intendentes e, conseguintemenbe, ·i mpossibilitadas
ambas de deUberar, pois para isso se faz necess·a ria a ·p resença
d e nove candidatos diplomados - maioria absoluta dos 16 me mbros do Conselho ... "
Nada menos ex.acto, nada mais falsamente inverídico.
Realmerrte, . no inicio d.os trabalhos, um grupo de intend·e ntes
constituiu uma rnesa á parte, como já se viu, mesa que o Exm .
Sr . ministro Pedro Lessa chamou de ".extravagancia, um capricho,
um gracejo de máo gosto" ( accordão n. 2. 793, documento n. 5,
pagina 18, annexos) e que o Exm. S-r . ministro Goelofredo Cunha
analysou, dizcnd·o:
"Consiel·erando que a formação ele uma mesa illegal a parte de
outra legal não constitue circumstancia ele força maior para impedir os trabalhos ela verificação de poderes ela mesa organizada
legalmente" (·acoordão n. 2. 794, documento n. 5, pagina 22 ,
a nnexos).
Or·a, ·esses acilordãos analysam uma situação de facto apreciada pelo decretü n. 7. 689, duas mesas, presidindo cada uma
um grupo de oito diplomado.s ( dec. n. 7. 689, 3° consider-ando,
d oc. n. 7).
Apezar desse facto, mandou continuar na vGrificacão de poderes, e o fez mu ito bem, porque o r·egimento a isso a.utoriza:
"As sessõGs pwparatorias para o rec onhecimento de poderes
úffectua.r,seohão diariamente com qt;alqucT numer J d·e intendentes
eleitos até que estejam Tecon:hedelos pelo menos: àous t erços do
Conselho ... " (art. 8° do regimento interno, doc. n. 10).
O d·ecreto presidencial c-onfunde propo,s.itail'a.mente sessões
pTepwmtorias 1Jl!HL 1·econhe cimento de poderes, regidas pelo art. 8°,
-com sessões nJnnaes legislat ,ivas, r egidas pel.os arts. 44, 45 e 84
·do regimento interno.
M.- 2!1
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Nestas (as normaes) só 'PÓde haver sessão d-o Conselho quan.··
do presentes metade e mais u1n elos mentb?·os elo Conselho, lsto é, .
de intendentes 1·econhecidos ; naquellas (as preparator,i as) as
sessões .se r-ealiza m com quabqueT nu?neTo de elipl0?1Wdos até o.
reconhecimento de dons terços ICl!o Conselho, isto é, 11 intendentes ·
Teconhecidos, nos termos eX'pr.essos do acc. 2. 793 do eminente
Sr. ministro Canuto Saraiva.
A razão ·desS'a differença é simpl-es. Para as ~alt·as ás sessões.
prepar·atorias ;a lei não commina pena alguma.
As consequencias ev-entuaes da r.eve1ia do !diplomado, ·ni1o·
collaboroando na v·erificação, são a sancção unica de sua incuria; e, .
por isso, para a votação (ar.t. 5°) que se faz em sessão prepar-a-toria, não fixou numero (art. 8°), {>o·r que não .e ra justo collooar a
sorte da composição do Conselho '];lerpetuad·a ao .capricho, desleixo
ou inacção de alguns.
Constituído, porém, o Conselho e importando -em perda do.
mandato o não com'];lar.ecimento a umas .tantas sessões consecutivas, o maior prejudicado oom a falta .s e.r á o propri-o intendente,.
e assim pôde a lei exigir maior.ia para o funccionrumento da s-essãJo, .
porque '];lara os descuidoso~ ou teimosos ha a ,s ancção d·a lei, -em
que de •certo não quererão áncor,rer (art. 58, §· 3°), ou como, uma .
vez in,corrend-o, h-a remedio da nova -el·eição.
P-or taes motivos, cuja procedencia não .c arecemos de demons-trar !lllelhor, exigiu -o regi-p.1ento "maior.i a ", fixou numeTo ·de . in·
tendentes para as sessões n prmaes e não o tez para as sessões pr.e·
pm·atorias.
Aliás tambem o mesmo acontece com a Camara do.s Deputados-.
(art. 23 alinea e arts. 81 ·e 195 do Regimento Intenl!o).
Isto 'POsto, fiva evid·e nte a inverdad·e de que, então, para -d eli-berar sobre rec-onhecimento de poderes, carecess.e ro Conselho de-nove candidatos -di.plomados.
,Continuan-do, di-sse o Governo:
.impossibilidade que &e tornou materialmente evidente·
pela renunci-a collectiva de oito desses diplomad-os, renuncia apr·e-sentada ao pTefeito d-o D.istrkto Federal, oon,:f\orme consta ·d as
razões de seu veto de 5 d-e j·a neiro do anno paJSsado."
Ora, nad-a menos !lllaterialmen.te evidente ! nada mais falso ~
-Essa renuncia collectivn, primeiramente, ninguem viu; é oeT.to ·
que,o prefeito -a ella aHude, não nas mzões do veto ele 5 de janei?'O ,.
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mas nas de seu decreto 757, de 31 de dezembro de 1909 (2° consi·derand:o - doc. 7); mas não menos verd·ade é que o prefeito, iuterp·ellad·o sobre ·e lla, affirmara a sua inexistencia (doc. 28).
Além ·de não haver, pois, certeza de sua existencia, falta a
prova de sua authenticidade .
E sobre as razões ha para duvi-dar de sua authenticidade desde·
que um pelo menos ele seus suppostos signatarios contra ella
pr otestou e compareceu, empossou-s•e e tomou paTte nos t rabalhos.
deste Conselho (doe. 13), sendo um dos .i mp etrantes do presente
habeas-corpus (d·OC. junto).
E', pois, fals-o test emunho esse allegado.
Mas admitta.mos r:. existencia da renuncia.
Ella. niLo foi dirigida ao unico pod·e r competente pm·a della.
conhecer .
Os oito .s uppostos renunciantes foram justamente aquelles a
quem esse colend·o tribunal, em accor.dão de 15 d·e d·ez.embro de
1909, concedera habeas- corJJus para exercer·em perante a m esa.
presidida 'PEllo Sr. Corrêa de Mello o·s direitos decorr entes d-os
diplomas de que eram portadores (acc. 2.797).
Si a 1·6 de dezembro entre os direitos decorrentes d·e seus .di ..
plomas es tiv esse o de r enunciarem a qualquer collaboração, nos.
trabalhos do Conselho, es·se direito só pod·e ria ser exercido peTante
a mesa indkada, só a ·ella poderia ter sido apresentado para ter
valia e nunca perante o prefeito !
Uma tal Tenuncia, admissive l que fosse, nenhum v·a lor juri·
üico teria por incapacida.d·e l egal da autoridade qu·e della tomou.
conhecimento .
.Mas, m es mo que o tribunal não houvesse claramente indicado'
onde d.everiam esses diplomados exercer esse suppo.sto direito, a
lei já o havia feito.
Uma tal renuncia import-aria na existencia de vaga e, nosc
termos d·o art. 13 da lei n , 85, ele 20 d·e .se·tembro de 1892, ainda.
não revogada, "só o Conselho Muni·c ipal julgará da v·aga.".
Para finalizar este ponto :
Não er.am neoessa.ri-os nove intendentes diplomados presentes,
para votar na sessão pTeparato?·ia aos intenaent'es o parecer da commissão qu e opinava pelo reconhecimento dos intendentes ·(art. godo Regimento Interno) ; não está pr ovado que tivesse havido ·e ssa.
renunda collectiv.a de oit·o diplomados ; pelo menos um delle.s, o
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intendente SA' FnEm~<:, tanto não renunciou, que com']Jareceu e tomou posse ; mas quando mesmo existente tal renuncia, n enhum
valor juridico teria quanto aos direitos dos sete restantes, nos terfuos do accor dão n. 2.797, do Supremo Tribunal e art. 13, paragrapho uni co cl·a lei n . 85, de 1892.
A primeira parte elo segundo considerando já foi cabalmente
responc1icla no curso desta exposição .
Si o Congresso, julgado competente pelo E xecutivo para resolv.e r o cillso, não o resoJ.veu, nada poderia fazer ele per si o Ex·ecutivo.
A segunda parte, entretanto, merece alguns reparos :
" ... mórmente na imminencia de trabalhos el eitoraes que, seg undo o voto ·expresso pela grande maioria elo Congresso, reunido
-em sessão, ·e stariam eivad·os de nulliclade •pela copartioipação nelles
<lo actual Conselho, o que acarretaria para o Districto a perda
de parte ele sU'a repres entaçào na Camara e no Sen-a:clo ela R epublica."
Ora, si e-sse foi o r eme cZio qu e o Execufivo achou para o cas·o,
f raco therapeuta foi ·e lle.
Nos termos do decreto I n. 5.391, d·e 12 ele dezembro de 1904,
art. 41, § 1°, no di.a 5 de janeiro é que os m embrüs elo Con•s elho e
s upplentes escolhem os membros ela junta eleitoral.

O Governo com o clecre·~o nada remécl,iou, pois si o Conselho ê
inexi·s tente e nullo, e iniqua ele insauavel nuUiclacle a mesa d·e revisão do alistamento, não é a eJ.eição a 30 de março para o novo
Conselho que salvará "o DistTicto da 1J erda de parte 'l e s1w 1-epresentação na CamaTa e no Senado" e -isso porque, quanto á fonnação
elas mesas para a eleição ele 30 de janeiro ele 1912 - o caso est á
visto na lei (art. 9°, § 1" elo decreto n. 5.433, ele 6 ele fevere.iro
de 1895) e nàJo poderá o Conselho, eleito a 30 de março, concorrer
;para a eleição de uma junta que a J.ei manda formar a 5 ele ja.neiTO f
e, quanto ao alistamento, esse é regido por lei expressa, e a nullidacle dos votos só pó de ser arguid a em casos pr·ecisos ( § 5° elo artigo 115 ela lei n. 1:269, de 1904) .
Vê,se claarmente que nesse conf!idera:ndo o Pres,i ãente da Republica se refere a um topico elo parecer .sobre sua eleição presidencial. Esse topico é assim concebid-o :
"Com ,r .elação á .eleição 'do Di·s tricto Federal pensa a Mesa qu e
o pleito está inquinado de nullidacle por nelle t erem tomãclo parte
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cidadãos qu e foram quaLificados por uma junta constituída em
desaccôrdo com o art. 41 da lei eleitoral, ' porquanto della fizeram .
parte tres cidadãos eleitos por. uma ·c orporação que não tem a
existencia legal, segundo se deprehende do pllirecer n. 6, de 1910,
approvado p·elo 1Senado . Por essa razão a Mesa opina pela annullação de todas as sessões d·este Districto." (Doc. 11. 29.)
Preliminarmente, nos termos da l ei, do regimento ·e da interpretação das dua•s casa;s d·o Congresso, este ·s ó se pronuncia sobre
cd.nclusõ es, 'SÓ vota conclusões, não se manifesta, não adopta as
razões de decidir d a;s Commissões .
.Sendo assim a conclusão sobre que o Congresso se pronunciou
era assim ooncebicla :
"1 °, que .sejam a;pprovadas as eleições realizada;s a 1 ele março
de 1910 em todos us Estados, para President e da R epublica, com.
excepção d3Js acima cifadas ". - (Doc. n. 29.)
Ningu em de bom S·enso dirá que, votando es•sa •primeira conclusào: o Cong?-esso em voto expTesso tiv·esse declarado eiva.dos de :
" n ullid ad e os trabalhos eleitoraes pela cop.artici•pação nelles do
actual Conselho" .
Nào o fez ; ma;s q u ando tiv e.g.se f eito, ser ia legal fazer '!
E' o caso de examinar a legitimidade do ado.
Diz o art. 114 da lei eleitoral d e 1904 :
"As eleições só pod·em ser annulladas nos casos exp·r essament e'
pre-ristos neste capitulo. "
Ora, no ar.t. 116 qu e d e1ine as nullidades, r efer ente a a lios ta-.
mento só encontro o § 5° .
"quando ·s e fizer por alistamentos clandestinos ou fraudu-·
lentos ".
O top ico do parecer incriminado s e r efer e a qualificação de
onde é de ·examinar, si, el e facto, o alistan'tento de onde provieram ta;es el eitores foi clandestino ou tTa·uclul ento. Tendo sido como·
se viu já o alistamento feito co1·am populo e pa.ssado em julgadonos termos da lei eleitoral, é ·e lle va.liclo e irTedMTiv el. (Doe numero 22 .) Aliás um s-imples parecer nunca teve a fa culdade d e r evo-.
gar uma lei vi'gente, Tegularmente vütacla. De tudo isso se cem~
clue •ser ,impr·o cedente .a argu.ição sobJ'e o pronunciam·ento do
Gong.r esso, que nào .s e deu ; •e i'icou patente .a sua i.noefftcaC'ioa pratica, caso tivesse havido. A que:3tão levantada no 3° consid·erando.
desse decreto já foi largamente explanada no curso e no inicio
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•d esta petição, apenas deverá ser ·examinada a affirmativa presi-denoial ele que " sobre legitimidade da constituição elo actual Conselho não se manifestou nem se manifeslcwia, por se tratar de
questão ·p olitica." A essa insinuação governamental a ·esse Egregio Tribun.a.I ·e xplicarei no fim desta exposição. Do 4° Donsiclerando
€Stâ a respo·s ta dada no JO. No 5° considerando o Executivo a:ss.)gnala a infracção do § 1 o do art. 5° do regimento interno e constata
a nullidade do reconhecimento por esse viCio. Releve-nos o Egrégio
T ribunal em que insistamos em affirmar a nenhuma competencia.
do Governo para a analyse a que se arraigou, mas que a despeito
·d isso, o acompanhemos pari pc~ssu para patentear a sua improce.fl encia, a sua fal·s idade. Já foi dito que o Regim eüto Interno é .
f·ructo da exclusiva feitura elo Conselho, sem intervenção ele qual·quer outro poder extranho e por delegação legislativa nacional.
A inter-pretação que ao Reg,i mento deu o Conselho actual, que não
foi quem o elaborou, é a mesma que lhe veiu dos anteriores Conselhos,. é a mesma do Conselho de 1904, que foi quem or'ganizou
·o actual Regimento. Entendeu o Conselho sempre que desde qu e ao
J)arecer não fosse o.ff.erecido voto em sepa1·aclo, o artigo a applicar
·era o de n. 5 - do Regimento, embor a concluísse tal parecer pela
tn.v aliclade de qual<quer cliplqma; só applicavel o "§ 1" no caso da
ex.istench elo voto em separado . As·s im, resolveu o Cons·e lho de
1904, quanto á exclusão do çanclidato Anthero D'Avila, votando o
parecer que o excl uiu na ordem elo dia ela ses·s ão seg-uinte áqüella
em que foi lido ao Conselho. O presidente do então, o mesmo que
que as.s igna o R&gimento Interno (doc. junto, n. 30), resporiclia ao
·candidato 1l vila., que reclamava o cumprimento do pa.ragraph o unico
do art. 5" elo Regimento, por Jnvaliclar o parecer o diploma que
·obtivera : " O 1Sr. presidente. Devo lembrar ao coll ega que o par ecer 'S erá 1submettido na sessão ele amanhã, apenas á votação, de
accôrdo com o art. 5° do Regimento, tJOr não haver voto em sepamclo
ao mesmo " (doc. 30). E, na s·essão seguinfe, foi ·e xcluiclo o diplomado Anthero D'Avila. e reüÕnheciclo e;m seu loga.r o não diplomado Antonio Rodrigues de Campos Sobrinho (doc. 30). Não é,
pois, ele ·cl.i scutir a inftacção supposta, por isso que a ju,rispruclen cia
e interpT etação auth entica são pela in-app licabilidade ao caso do
§ 1° elo art. 5" do Regimento Interno. Ass im, quando mesmo sobre
o caso coubesse o exam e do Executivo, a infracção .n ão poderia ser
<:onstatada. Já está demonstrado pela explanação dos demais con-
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.sicLeranda, .a efficacia dos julgados desse 'fr,i bunal sobre o actual
·Conselho, e assim, ao contrario do que se al'firma no 6° conside:
1·ando, não só cont11avem, ?nas é ainda unw formal clesobediencia
e grave clesrespeito á sua altc~ a·utoriclade a resolução tomada pelo

E:x:ecutivo com o actual decreto n . 8.500, em face dos amtertores julgados do Supremo T-r ibunal O 7° consideranclo ·affirma que já fo,i
reconhecida a .impossibilidade da constituição do Conselho, a) pelo
Poder Executivo da União, b) peio Senado Federal, no parecer 6 dé
1910, c) pelo Congresso Nacional, i:J.o parecer de 22 de julho de
1910, e dtsso resultou uma funesta situação anomala, cujo prolongamento é inconveni-ente. Não é e:léacto. O Poder Executivo da União
decretou a;penas na phÇlJse da constituição do Con:selno com o decreto n. 7.689, de 1909, que o Tribunal julgou ílle_qc~l, inoppor·tuno
(acc. 2. 797); mas depoi•s do C'onselho constituicio, só interveiu
agol'a pelo illegal e inconstitucional decreto n. 8.500. O actual
acto que o P:ocl·e r Jud.iqta.rio inv·aJidDu. O Senado, pelo :parei
cer n. 6, pelos mesmos motivos já descriptos, quanto ao pa,recer
do Congresso (2° considerando), não s-e manifestou sobre a legalid•acle deste Conselho, apenas a sua Commissão ele Justiça se
estendeu em pittorescas considerações. Aliás, como se vê da a.cta
da sessão, o que foi approvado foi o veto e não a,s considerações
do parecer (documento 16, pagina 101). Quanto á terceira parte,
j-á foi tambem demonstr-ada .a improcedéncia. E' perfeitame nte
exacto o conceito de que é inconveniente a permanencia da dietadura municipal. Uma unica eleição p.ar.a •r enovação do Col11selho foi mandada realizar em março, ·esta foi a que se devera realizar a 31 ele outubro de 1906 (art. 71 da Consolidação), tod•as as
demais posteriores têm o seu dia certo, ultimo domingo do mez
de outubro (documento numero 25). Depois dessa longa analyse,
examinemos : 1. 0 Deu-se n·a constituição do Conselho o caso previsto no art. 23 da Consolidação, d·e sorte a justificar a intervenção do Poder E:x:ecutivo Federal e Municipal, em •s ua vida intima,
de 'S orte a chegar até sua d-issolução ? 2. 0 Trata-se, na especi·e, de
uma questão politica que faça escapar a controvei\sia á apreciação e julgamento do Poder Judiciario ? E' isso o qU:e se
vae ver. A dispo-s ição elo art. 23 da Consolidação p.recisa s.er meticulosamente examinada. "No caso ele annu,llação àe eleição, ou
•e m qualquer outro ele torça maior que prive o Conselho Mun-ieip.al de •Se co1npôr ou ele se reunir o prefeito .administrará
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e governará o
Districto de accôrdo com as leis múnici:paesem vigpr."
Coíno :se vê .do texto, dttas sã:o as hypotheses
figuradas conduzindo a d·uas consequencias differentes. Uma
anmmação da eleição privando o Conselho de se compô1·.
Não é o caso em -questão . Outra - caso de [OTÇa rnaio-r - privando o Conselho de se TeuniT (d epois de composto), ou de se compÓT (se constituir). Como ·s e deprehende desd-e Jogo, o legislado rexige a existencia de um facto mateTial, independente da vonta-de do·
Conselho -e por elle impossível de ser pTevisto e depois Temoviclo.A fo,Tça 1naioT ·não se prevê. A unica cousa pTevisiv el para
impedk a composição do Conse1ho é - como na lei, a annuzlaçao ela el e·içcZo. O legislado-r não ad-mi-ttiu en.tre as cousas possi·
vel's de ante-cUJtennina·r , quanto á funcção, compos1ç.?,o do Conselho, -outra, além •da annullação, tu-do mais é o indet erminado o
su·p erv:eniente. Or-a, os a·b sus·os, in;j•ust:iças, i·n fracçõ-es • d-o ·r egimento .das .assem bléas, quanto á verificação de pod eres, são cousas
positivamente previstas. Si a ellas se quiz·e sse referir o leg i.s.!adm·,
teria enumerado, logo após, a cond·ição - anmmação da eleição.
Não o fez, nem o p-od-eria ter feito.- Inv-estindo o Conselho Municipal dos pocleTes ele veTificaçclo•, sem reserva dos mesmos para
si, o legislador confiou -i sso á tdiscreção prudencial do Conselho. E'
o •mesmo que na ConsHtuiçãp os constituintes fizeram ás duas
casas do Po.der LegislativD . (pftrag rapho unico do art. 18 da Constituição). Si se pudesse enquadrar no s casos de for-ça m11fi:Ji· do
art. 23 a,s .multiplas ,f raudes .e inf.racções ela v-erifi-cação c1e poderes,
d•e ix-aria o § JO do art. 12 da OonsoJi.d,ação de ter .a significação que
tem, deveria pa;s·s ar a ser .interp-retado - -cabe a o Conselho Municipal verifi car os pode-r-es d e -~e us m embros. Mas, no caso ele entender o prefeibo ter h-avid-o qualquer infracção regimental, r econhecerá elle um caso d-e toTça mai'DT nessa vi-ol-açã,o, julga.rá inexistente o Conselho, e ficará com a dictadura municipal. Ora,
nad·a ma;i-s contra o regimen, contra a Constitu·ição -e contra as
leis. "A gerencia dos negocias ( Districto Federal) será encarregada a um conselho d-e liberativo e a um pr-e feito". (Art. 1 o d ~
decreto n. 5 .160, el-e 1904, alinea) . No art. 2° do cap. II, que
tra.ta ·do po.cler l egislMrivo : "ks fun-c ções legislativas são ex•e rd das p e,lo cons elho d-el-iberativo". E no art. 12 defin e quaes sât:l·
essas _-funcções.- O Executi.vo i\Ó é chamado a com 'eHe -c Õllaborar
para dar ou negar força -efficiente ás suas leis ou resoluções, pela .
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sancção ou pelo v eto. lVIas essa collabor.ação só se faz depois do
Conselho composto, pois só nessa occ-as·ião é que elle vota leis ou
resoluções, susceptiveis de s·er.em vetaclas ou sancC'ionacZ·as. Dar
ao · 'IJ)Tef.eito a attribuição de a n alysar o mo-do por ·que o Conselho
exercita uma funcção que não e.stá suj.eita ao seu veto, é annullar
o Legi.s lativo, Tesumir no Executivo tõdas as funcções discricionariamente. Mas. como o Executivo é el a nomeação ·do Presidente
da Republica e dessa immediata confd ança e o uni co poder emanado
do povo é o Legis·laUvo , segue-se que, estando este na imm ediata
e discricionaria depenclencia claquelle, o povo é excr-uiclo ela gerenda elos seus negocias, é urna burla o art. !O ela Constituição, só
ha no Districto F·ecleral um unico poder - -o Presidente da Republica, que por intermeclio elo prefeito acceita ou rej eita, confi.rma
ou annull a o Conselho, ao sabor ele sna;s preclilecções e ao criterlo
de seus caprichos 1 Já a fórma da escolha do prefeito não é um
acto muito constitucional; quanto mais essa annullação da intervenção do povo. E ' contra o espírito constitucional tal confusão ele
pod·eres. A Constituição, dando ao Poder Legislativo a func ção de
prover a organiljação municipal do Di•stricto F ederal (§ 30 elo artigo 34 ) limitou com tudo essa ·funcção, - 1 ", emquanto estiver n ell e
a Ca·p ital da Uniã:o, porque mudada passará a ser um Est a do , como
os outros (paragraphos unico elo art. 3°); 2°, á garantia da a utonomia munkipa.l (•art. 68); 3°, á adminisffação do Districto por
autoridad es municipaes (aTt. 67); 4°, á manutenção elos clirenos já
conquistados no antigo ·r êgimen, não contrarias aos princípios r ep ubli0anos (art. 83), ·e 5°, irretroacfiviclade das leis (Constituição) .
Ora, no antigo reg!men as ca:m aras miinicfpaes já tinham a sua
auton omi-a consagrada nos arts. 167 e 169 ela Car ta Constitucional. Como, pois, retro'graclar em um regimen cuj a base é a autonomia elo munioiopio rros 1seus negocios, na sua vida lntefila ·1 A lei,
nesse artigo, :se r ·efere tão sómente a situações de facto, nao s e
applica ao exa;m e ele situaçües de. cltr.eito. O d ecreto questionado
confund e e eqLüpara a não con·t pos'ição, a má on iTTegular composiçcio. T al elasterio não pód·e t er. Quem declara que o Conselho
está reconhecido, está corripo·sto, na phrase elo d ecreto n . 757, elo prefeit o munk:ipal não é o Presidente ela Repilblica, não é o prefeito
- é o proprio Conselho, e o faz em uma phase em que não entretem ain·cla relações ·com outro qualquer poder ( § 3° ·elo ar t. 7° elo
Regimento): "A Mesa immed iatamente officiará ào presidente

460
do Conselho anterior e na sua falta ao prefeito, commnnicando que
o Conselho foi Teconhecido, afim de se.rem ilesigriaâos dia e hora
para a posse". Si a má ou irregular composiÇão importa,ss-e no caso
de força ?naio?· do art. 23, essa decla,ração do Conselho e a subsequente posse ficariam 'então depend entes do prév-i"O placot do Execuüvo, o que claramente não é a intenção do legislador. A não composição do Conselho é uma questão d·e facto; se elementos ?nat.e?:iaes actuando sobre os homens a podem determinar, e de certo
tae.s não são as a preciações sobre illegalidade ou irregularidade,
quer da parte elo p.r efeito, quer do Presidente ela Republica, esses
elementos materiaes o Colenclo T1·ibunal já os definiu nos accordãos
ns. 2.793 e 2.794, e com grande extensão o Sr. Ministro Pedro Les-sa
na explanação do seu voto vencedor. Deante de taes considerações,
o Conselho actual, que officiou á autorid·a de competenete, dizendo
que estava reconhecido (art. 7°, § 3° do Reg·imento Interno - doc.
n. 5, pag. 5, annexo), era um Con-selho que se tinh·a cornposto, e
tanto assim o julgou o anterior ConseTiw, que lhe v·eiu dar a posse
( doc. n. 13) . Empossado, semp.r e se reuniu .até a data .do presente
decreto que o dissolveu, qu e o impediu (doc. ü . 23). Não ê verdadeiro se affirmar que por força maior elle não se compõz ou que
pelo mesmo motivo, clepois 1 de composto, não se reuniu. - Sobre
a competenoia do Executivo l<'ederal para examinar se tal occorreu
e investir o prefeito das attr ibuições do art. 27, pa..r•a terminar f·a remos nossas as palavras do Exm. Sr. Ministro Pecl?'o Lessa: "Nos
dous casos do art. 23 não é o Poder Executivo Federal, não ê
nenhum poder que priva o Districto Federal do seu Conselho
Municipal. E' pela ordem natural das coúsas, é por uma injuncção
de necessidades que o facto !le dá. Não havendo Conselho Municipal,
o prefeito continúa a exercer suas funcções administratfVlas. l<'õra,
1p ois, das duas hypotheses do art. 23 do decreto de 8 ele março de
1904, priv·a r o Districto NJunicipal de seu Conselho ê viciar a
Constituição da R81)ubl'ica (a:ccm.dão n. 2.793, de 11 de d•ezembro ) .
Esse decr eto n. 8.500, além d•a nulUdade decorrente ela !ncompetenda ·do poder qu e o expediu, é íllega.l, porque revoga textos de
lei em vigor, é inco•nstitucioojlal porque, além de illegal, fere d•keitos
que a Constituição as·s egur.a e supprime orgãos que ella manda
conservar. Resta, finalmente, entrar no estudo da excepção apresent ada p elo Gov.erno de s e· t ratar de ui:n caso político excedente á
orbita de acção do Poder J·.ud iciario.
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solução a lei confi-ou aos poderes politicos da Nação e não envolve
Jesão de qualquer direito individual dos cidadãos. - E' preciso não
·C onfundir qu estões políti cas com cliTei tos políticos. Para estes o
'Tribunal tem inilludivel competencia. O acto é polit-ico e escapa á
apreciação do Jucliciario não porque concl.iga com direitos politicos, mas porque emana de um pocleT polUico no exercício de att r.i buições tambem políticas só .a ·elle ·conferidas. Si essa é a doutrina de todos os autores tanto de direito americano, como brasileiro, si é tambem .a que s•e consagra em luminosos accórdãos
desse tribunal e especialmente no ele 4 do corrente, do Exm. Dr.
ministro Amaro Cavalcanti, é claro que o tribunal ao apreciar a
excepção de questão poJ.itica, eleve, antes de mais,. examinar si a
attribuição exercida com acto incriminado está dentro da competencia .do poder que o exerceu. No nosso r egimen todos os poderes
t eem a sua actividade pr·ecisada e d.eterminada pela Constituição
directamente, 'OU pelas leis organicas .c omplementares ( § 34 do
art. 34 da Constituição), ou pelas leis neoessarias ao exercício dos
poderes ( § 33, art. 34 da Constituição) . No caso do actual Conselho
seria uma questão politica .f óra da alçada do Tribuna.], si o Presiüente da Republka tivesse al•g uma lei q ue o autorizass.e
a tomar a presidencia, por e.Jle usad·a, e ·n ão collidisse esta
·com direitos cJq~stitu cionaes elos incl'i vicltws. Ninguem podere-á
por maior esforço .d escobrir qual a lei que autoriza a expedição
do decreto n. 8.500, de 4 de i·a.neiro de 1911. Basta o facto de lei
nenhuma autorizar a medida empregada, para cahir desde logo
por terra tal excepção. O Governo usou de mera faculdade que
pão tinha, commetteu um abuso ele po cleT, não se precisa indagar
mais a extensão ·o u especie , dos direitos fer.idos, sendo opportuno
:constatar que .tanto o Governo considera o seu acto materia de
Iei, que .a inda prom ette instrucções para a mes ma! (paragrapho
unico, art. 1. 0 ) . 'Desde que alguem compareça perante ·o tribunal allegando que um decreto em taes condições gem t<?n illegal
constTangimento, a sin~ples illegaliclacle cDJ acto que se exeTce sobTe
o incliivicluo é o sufHciente paTa a. sua prescripção e annul.lação .

Aliás, o Governo nesse seu considerando não se refere ao actual
decreto n. 8. 500, mas á 'a ttitude do .t ribunal em face do decreto
n . 7.689, de 26 ·de novembro de 1909. O que ha pouco se estabeleceu
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como ·regra para o d ecreto n. 8. 500, serve para todos e quaes-quer
actos tlo Elxecutivo.
Quando o Gov-erno baixou o decreto n. 7.689 de 1909, a situação éra a seguinte: um grupo de candida,tos diplomados se tinha
reunido em torno 'de uma mesa illegal e feito um simulacro 'd e
verHicação de poder.es, e outros sob a presid·encia da mesa legal
ainda se acharam nesses trabalhos. Qu al a lei ou decreto qu e então
autorizava a intervenção do Gov·erno nos trabalhos do Conselho,.
que não estavam ainda ultimados? Elle a invocou - o decreto
n. 5. 160, d·e 190<1, a rt. 23. Ora, já se viu que, mesmo no caso da
hypothese -do art. 23 da Consolidação, a competencia nunca seria
do Executivo •F ederal. O qu e se provou foi, que o illegal e in01J1JOTtu1VJ decreto n . 7.68.9 teve justamente como consequencia impedir o exercido de um direito consagrado em le.i, qual o da verificação de diplomas perante a mesa legal. Nesses termos bem andou
o Tribunal, annullando esse decreto e .r ejeitando essa excepção ·de·
questão politica O ju.lgamento da legalidade do actual Conselho
decorreu .c omo se viu dos julgamentos proferidos pelo Egregio Tribunal já citados. E' opportuno salientar bem aqui uma qu estão de
facto . Quando ·e xpedi do o decreto n. 7.689, existia, embora sem fun damento jurídico, uma situaç~o do facto, a qual aJi.ás não r eclamava.
a intromissão do Executivo. JVfas com o pr·onunciamento elo Tribunal
essa situação d·e facto desapp(lreceu e ficou demonstrada a falta d e
fomento da situação de dir.eito. O Governo cumprindo os accordão.s
do Egregio Tribunal permittindo o ingresso no ed'ificio do Conselho
p<ua o fim ordenado; o Legislativo não se pronunciando sobre a
mensagem .do Executivo, aJi.á13 já s em mais razão; os interessados
voltando ao Tribunal, como s.tmples diplomados, querendo verificar
poderes, repellindo, por.tanio, sua mesa, e os trabalhos até e\ltão
feitos ( düc. 8) e um desses tomando conta de um Iogar neste
Conselho, fizeram d.esapparecer para todos os effeitos, a situação
ele facto anteriorm ente crsada. No momen'to actual, ha um uni co
Conselho, consequencia •a,o nuc1eo formador que o Tribunal julgou
valido e regular; m enos ainda se explica a intervenção governa-.
mental. O decreto v·em violar o direito constitucional dos impetrantes, im'p edinclo que elles ·ex.erçam funcçõ es que a Constituição
lhes garante e pelo prazo que a lei fixou (arts. 72 ·e 73 da Consti-.
tuição).
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De um lado temos, pois, no dec . n . 8.500, falta de capacidade
legal ·do Executivo, de outro, violação •de direitos assegurados pela
l<ei e pela Constituição. "Suscitou-se um caso sujeito á Constituição toda a vez que se contesta algum direito assegurado neste
f.a.c to, s eja elle de propriedade, liberdade, voto, ou qualquer outro
d ireito filiavel á ConstituiÇão (o r any other rig!lt can b etraced to
th is constitution) . . . se si transgredir, negar ou .ameaçar esse
d ireito cabe ·aos interessados pleiteai-o nos tribun aes dos Esta!dos
Unidos·· (Ruy Barbosa - Amnistia inv·ersa). Na,da ha mais po.litico do que o direito do voto, a cwpacidade eleitoral, e, no emtanto,
t êm ·competencia ·o-s tribunaes para decidirem da ·e spede; ·e,
ainda ha dous annos, numa acção summaria. proposta contra a
União, foram mandwdos inclui.r no alistamento as autoridades da
mes·ma que não haviam sido ali stados. Era o Tribunal reparando
a l-esão de direitos políticos (Neptlwly ele Queiro.z e outros, Ocmcliclo 1l1encles ele Lllrneicla - A. A., a Ji'azenda .1-'eàenll -- R .) Não
e preciso mais -des env-olver a these. O doc. n. 8.500 não foi expf)dido no exercicio de attribuições po!iticas, pod·eres .i mplicitos ou
-explicitas do ExecutiYo Federal, aberra das normas !egaes, é in·
constitucional, illegal e sujeito á acção dos tribuna es. De toe\ a essa
lo nga argumentação se conclue - que os impetrantes são .i ntendentes municipaes com direito ao exercicio de seu mandato até 15
de novembro de 1912; que esse Conselho foi declarado inexist·ente
e dissolvido pel-o decreto n. 8. 500, marcando a época da ·eleição de
um novo Conselho para substituil-o; ainda dentro do prazo do
mandato; que em virtude ·d esse decreto não mais se puclcretm r e·
unir-, não mais pucle1·arn Tealizar- sessão algwna, embora estivessem
c onvocados para uma sessão extraordin.aria a contar d e 5 de Janeiro, e assim, soffrendo il!egal constrangimento; que a sua constituição se d:eu religiosamente dentro dos preceitos legaes e da
interpretação desses preceitos pelo Supremo Tribunal Federal ;
que o Supr.e mo T-ribunal Federal prejulgou, nos acórdãos profer idos, a constituição d·e ste Cons'clho, e, portanto, o presente decreto é um desresp eito á sobe'rania do Egregio Tribunal; que todo
o Poder Judiciario entrou em relações· e tein dado val-or e força
aos actos deste Com1a.lho; que não houv·e, nunca se deu antes ou
depois de sua constituição o caso de foTça maior -d e que ü·ata o ·
art. 23 da Consolidação, nE;m se justifica a attitude do Presidente
da Republica, nem a do Prefeito d-esconhecendo a e:Xistenci.a d es ta
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assembléa; que não está nem nos podGres implícitos, nem no&
ex.plicitos do Executivo Federal ou Municipal, em lei Hlgumfl, a
compatencia para analysar o modo por qu e o Conselho exerce a
verificação de poderes, nem llos do proprio Legislativo, sem que
primeiramente se reforme a lei organica do Districto em virtudeda qual o Conselho se constitue.
Por todos ·esses fundamentos de direito e justiça requ erem
os imp etrantes a ex pedição ·de Melem ele hab eas-corp·us p?·ev.entivo,
em seu favor, para que, decretada para todos os effeitos a nullidade do decr eto /L 8. 500, de 4 d'B janeiro de 1911, se assegure.
aos actuaes impetrantes o exercício dos direitos decorrentes de·
sua qualidade de intimdeni:Je.s municipaes, até o fim d·e seu mand·ato (15 de novembro de 1912) - assegurando-se-l hes a posse do.
edifício odo Conselho Municipal, cessando qualqu er embaraço,
coacção ou ·constrangimento opposto >p or qualquer autoridade municipal ou· Federal; qúe seja de·cretada a illegalidade dessa ·d ietadura do Prefeito e que, finaimente, se officí1c a;os supploentes do
Dr. Juiz Federal e aos Pretores afim de que não p.rocedam á convocação ·do eleitorad·o, n·em ·apuPem eleiçõe.s mandadas fazer por
esse illegal decreto. Os irn.p etrantes juntam 30 documentos .e 15
procurações; juram ser verdade quanto allegam ne:ste e declaram
que •Se apresentarão n esse Egregio Tribun,al no dia que fôr designado para julgamento deste; protestando ainda oralmente deseny.olver mai-s as suas razões de direito. P. que seja •a p,resente
distribuída e autoada . P. d·ef·erimento <e custas.- Rio, 14 d ejaneiro de 1911.-0 ctacil'io Ga·rvalho de GamMá·, advogado.

ANNEXO SEGUNDO
O CASO DO COI\SELÍio 1\rUKICIPAL

o' Dr . . Pires de Albuquerque, juiz Federal da Segunda Vara,.
julgou procedente a acção summaria especial proposta contra a,
União F\ederal ·e a Prefeitura do Districto Federal, pelos intendentes munici>paes Alberto de A:ssumpçãJo e outros, para annullar
o decreto n . 8. 500, do Poder Executivo, baixado em 4 de janeiro.
do corrente anno e que d·eclarou insubsistenbe o Conselho Municipal eleito, reconhecido e empossado para o triennio de 1909 a 1912 _
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A sentença é. a •s eguinte na sua integra:
"Bela presente acção summaria .especial, proposta contra a
União Federal e a Prefeitura do Districto, Alberto de Assmnpção
e outros, dizendo,s e intendentes municipaes, reconhecidos e ·empossados para o triennio d•e 1909 a 1912, pedem que se considere
nullo o decreto n. 8. 500, ele 4 de janeiro do corr en te anno, para o
fim ele lhes serem assegurados os direitos e vantagens decorrentes
elo cargo -cl•e qu e se pret endem investidos.
AUegam que esse decreto é ex orbitante elas attribuições do
Poder Executivo, infringe a -disposição elo art. 65 ela lei n. 939,
ele 29 de dezembro de 1902 e ·att-enta contr a a autonomi a elo Districto Federal, garantida p elo art. 68 ela Constituição.
Contestando, articulou a União Federal:
"Preliminarm ent.e - Que os A. A. não juntaram a "prova documental original ela posse ela fmicç.ão ele membros ·elo Conselho
Muniópal ", que não pócl·e ser suppricla pela certidão elo acórdão
de 25 de janeiro de 1911;
Que foram tambem omissos não só quanto a indicação elas
no.rmas lega,es ou princípios juriclico.s, ele onde ·s e conclue a viol·a·
ção ele direito subjectivo, como ainda quanto á demonstração cl<t
il1egalidade ao decr eto impugnado e á especialidade dos direitos
em que pretendem s-er ·assegurados:
De me1·itis - que se o decreto de 4 ele janeiro pudesse partidpar da natureza elos actos e decisões a que se ref·ere o art. 13
da lei n. 221, deveria incluir-se entre aquelles ele que cogita a
lettra B elo § 9°: - "só annullaveis em protecção de dir eitos in·
dividuaes quando expedidos com incompetenci.a da autoridade
respectiva ou excesso de pode-r;
Que no caso, o Poder Executivo mantevecse dentro das r estri.
ctas attribuições fixadas pelos arts. 48, n . 1, 67 pr. e 34, •n. 30, da
Constituição e pelas leis d·e organização municipal do Districto, e
praticou acto de méro poder político e governamental ou de imperi-o" não comprehencUdo sob a censura judicial no citado art. 13
dta lei n. 221;
Que o Senado, n,os termos d.as leis federaes ns. 493, de 19 de
julho · de 1898, e 543, de 23 de dezemhro do mesmo anno, approvou
em 1 de maio de 1910 o veto op.p osto pelo Pref·eito ao orçamento
organizado pelo presente Conselho Municipal, sob o fundamento
da illegitimid,ade deste;
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Que 'essa resolu(;ão, discricionar ia e política por sua natureza,
tem maior .e xpansão do que a simple:o suspensão definitiva da res ol ução vetada e a.ffecta a existen-cia da p·osse regular dos pretendidos membros do Conselho Mun icipal ;
Que, effectivamente, foram irregulares e illeg·itima.s a constitu ição e r;:osse do Conselho, levadas a eff.eito com flagrante viola~ão da lei;
Que o Senado, julgando e declarando o vicio insanavel da
posse de todos os m embros do Conselho Municipal que delib eraram a. r·2solução suj eita á sua apreci.açào, reconheceu explicitamente a existencia do crus o de forç a maior previsto no art. 3" da
lei fed eral n . 939, .de 29 de d ezembro ·d!e 1902, cabendo d esde
entào ao Pod er Executivo prover .a respeito nos termos em que o
fez;
Que, po,rtan to, faltando aos .autor·es 1posse legal de !suas
funcções d-G intendentes, é evidente que lh es falta Jegitimid.ad'2
para a presente acção e qu e, assim, deve s·et ell:a julgada improced·e nte;
A Prefeitura articulou :
Que o acto impugnad'o é um acto político elo Gov erno, d e
caract er geral ou -regulalll entar, e -em caso n enhum pod eria ser
annullado por sentença ju qicial;
Que, expedindo-o, exerceu o Poder Executivo attribuições que
lhe conf,erem os artigos 67, .248 , n . 1, 6, n . 2, ela Constitu ição e
3, ela lei n. 939, ele 29 d e dezembro ele 1902;
Que o pretendido direito all egaclo ·p elos autores é um dir eito
político, qu e não se pócl'e soccorrer da acção instituída peJ.o a;r t. 13.
da lei n. 22, em beneficio dos direitos .i ridividmtes;
Que o Conselho Municipal, de que o·s autores se dizem membros, deixou ele se com pôr;
Que, se tratando .ele acto elo Poder Ex.ecut-ivo ela União, não é
a Fazenda Mu nicipal responsavel p elos prejuízos que porventu ra
tenham soff:·iclo os autores .
A causa correu os tra-rnit es ,r egulares, arrazoando as pa;rtes- a
fls . 337, 350 e 359 .
E depois de v istos e examinado::; os :autos, etc.
Nào procedem as preUnümur es da prim eira contestação, nem
quanto ao facto, nem quanto ao di r eito .

A lei n. 221 invo cada não falia em " prova original ", limil
-ta.ndo--se a est~tu i r qu e " a pet·i ção inicial inc/.ica1:á tamb em as
.testemunhas c as demais provas e1n que o autor se bas eva e clev.en'i
se1· cles1lo log'o 1.nstnÚda com a p-rovct documentacla, sàlvo d'ernord
i.111.ptitavel. ás pa-rtes inter.3ssadas".
Ora, quando fosse curial .a mesquinhar a autoridade d'o venei'ando julgado, cuja certidtLo instrue a petiçã:o inicial, ao ponto de
recusar-lhe até o valor probante do fa cto que éHe coilsider.a, discute e affirmà de modo ca.tegori co, facto cuja existencia, aliás;
nem a propria ré contestou e nestes m esmos autos 'reconhece, diso Governo ela União, envolvam diT eitos privados ou direitos
políticos.
Aliás a excepção aventad a em prejúizo destes ultimos, distin·
gui ndo arbitrariamente onde a Constituição não distingue e infri ngindo o principio fundamental da supremacia de lei constitu·cional, não encontra apoio em n enhuma lei ordinaria n em m esmo
na que a ré invocou .
A exp r essão - rlir.e'itos inclivicluaes - ela lei n. 221, não exclue os di·r eitos 'PUbLicos, nelles compreh.endidos os :Político:;~~
expressament e assegur ados p elo art. 41 ela Consútuição.
E ntr e O·S a u t ores estrange iros são ele uso corrente as expressões - direitos individuaes do cidadão - dir eitos publicos indi·
v icluaes que evid entemente se nã:o r eferem aos dir eitos privados.
J . Barbalho, que não desconhecia a l ei n . 221, u sa nos seus'
·commentarios da phrase - lesivo de direito - como equivalente
de - lesivo dos direitos inclividuaes - citando a sentença de
Marshall no celebr·e ca;so Marbury v. Madsan, em que não s e tratava ele direitos privados,
Dedicando ao estudo do assumpto um capiLulo do s eu mais
recente e notab ilíssimo trabalho, o mais insigne dos nossos constitu cionalistas r esolveu definitivamente a qu estã o esta:belecenelo
·d·e modo incontestavel a equiv.alencia das duas fórmulas
direitos indivieluaes e dir eitos sub jectiYos, (Ruy Barbosa .- •· O lli·
Teit o do A1'nazonas ", •r. 1o , pags. 81 e segúintes.)
Não é nienos concludente a li ção de jutisp rud encia . São sem ·
·conta as decisões juclici.arias proferidas no sentido ele al'isegurar a
reunfão de m esas eleitàraE.s , a li berdade de eleitores em véspera
,c[,e eleições, o livre exerci cio de mandato s politfcos e as immúni·
M.- 3J
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dades constitucionaes aos membros do Poder Legislativo ou dq·
Poder Executivo .
Mas restrictamente a,\nda no caso da lei n. 221, existem não
menos de quatro accordãos do Supremo Tribunal Federal julgan·
do a acçã'D do .art . 13 pertinente e efficaz para a protecção de direitos políticos.
O 1 o é ·de 1895: Em provimento d-e aggravo, reformando a decisão de 1• in:stancia que havia rej eitado, mandou admittir .a ref.eproposta po.r um eleitor excluído do alistamentorid.a acção
eleitoral.
O 2°, no anno seguinte, julgou procedente esta mesma acção
prura "assegurar ao autor o seu àiJ,eito político violado". (Accs .
ns. 97, de 7 de julho de 1895, e 159, de 6 de maio de 1896 . Jurispr.
de 1895, pag. 83, de 1896, p.ag, 17 4.São ·de data mais r-e cente os dous outros, São de 1909. Repel-lindo em ambos a mesma excepção, o 'l'ribunal confirmou as sentenças do Juizo F ·e deral da 2• Vara deste Districto, de 9 de maio e
29 d-e junho de 1908, que mandavam incluir no alistamento eleito~·al -diverso-s cidadãos desatt·endidos pela junta de alistamento e
de r ecursos. (Accs. ns. 5& e 1. 553, de 9 de janeiro e 9 de agosto
de 1909, appell. )
Oo•n vem accentuar que nem mesmo ·entre os votos vencidos.
encontrou ac·o lhi•da a pretenção qu e or.a se renova, de limitar a.
competencia do P.ode1r Judiciario pela exclusão ·dos dir•eitos politi-cos. Contra essa tentativa foi sempre unanime a opinião do Tribunal.
Combatida pela doutri:na, rejeitada p"ela jurisprud·encia, ella.
foi ainda condemnada pelo legisl-ador e na propri.a lei organica da
Excipiente que no seu art. 35 assim declara: "Das d-eliberações
cutindo-lhe tão sómente a regularidade e o valor jurídico, a falta
estaria suppri·da com os qocumentos de folhas 312 e seguintes,
exhibidos em occas1ao Ol,)POTtuna (decreto n. 848, de 1890,.
M:ts. 183 e 184, lei n. 221, de 1894, art. 13, § 8°) .
A . petição inicial indica o acto gover-namental qe que se queixam os autores, as doásposi!)Ões legaes que ·reputam violadas e os:
direito•s em Que pr-etendem ser assegurados, di-reitos que não p.e·
dem especificação, pois são os que decor.rem, .p or força de J.ei, das
funcções -em que se presum,em investidos.
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Não era, portanto, o caso de exercer o juiz a faculdade r1ue a
lei confi-ou ao seu criterio de r ep ellir in l'imine a acção. (Lei
n. 221 citada, art. 13, § 5").
Igualmente improcedente é a excepção opposta na segunda
contestação, á pertinencia da acçã o, porque intentada no int er esse
de um direito po!itico, não individual, e ·contra acto discri cionario,
d.e caracter geral, insusceptivel de annullação judiciaria.
Cumpre des de logo advertir que não é o art. 13 da lei n . 221,
invocada pela excepçào, o fundam ento da compet encia que j á hoje,
depois do memoravel caso elos cl.Gn1'ittidos e reformc~dos em 1892,
ninguem mais con tes ta ao Poder Judiciario para amparar os direitos individuaes contra os actos inconstitucionaes ou ill egaes do
Pod er E xecutivo. Essa competenci a. deflue diJrectamente do art. 60.
da Constituição, que nenhuma lei ordinaria poderia restringir, e
é tão essenc ial ao regimen poli ti co vigente que, no silen cio daqueUa., seria sub entendid a, como o foi na America do Norte, de
onde a transla·daram, consignando exp r e.ssamente as R epublicas
qu e, como a. nossa , llle copiaram a.s instituições. E n em só n as
r epublicas americanas, si não tam bem nos paizes livres do velho
continente os cUr.eitos tJUbli cos inclivicl uc~ es se ach am .ao abrigo do
arbítrio administrativo, protegidos r;m uns, como na Fran•ça, poJ'·
uma jurisdicção esp ecial, em ·oubros.. como na Inglat erra, na Belgica e na Italia, pelas m esm as juris di cções qu e tutelam os cl'ireitos
i.ncliviclua.es priv ados.

Esta protecção conferida aos cidrudãos contra os orgãos do Gov.erno, escreve um dos mais eminentes jurisconsultos italianos si vanta e non a. torto come puntello princip ale del grande edifizi o
dello stato libero (Morta r a, Proc. Civme T. 1", pag. 42).
Nem a lettra do art. 60 da Constituição 'autoriza, nem a in··
dole do regimen que ella ·i nstitue póde permittir a .e xcepção proposta - segundo a qual os dir eitos constitucionaes por excellenda
est a riam expostos sem defesa . aos p eiJ'igos de que foram premuni··
elos todos os outros e seriam sanccionadas afinal todas as transgressões da p.ropria Consti•tui ção, comtanto que se fizesse exclusivamente em prejuízo de direitos politicos.
Ao individuo esbulhado de sua propriedad e, tolhido na sua.
liberdade, privado injustamente de um cargo publico ou .reduzidü
nas vantagens do empTego, a Constituição teria conferido o re··
curso ao Poder Judiciario para a restauração do direito violado;,

ao que se visse, porém, esbulhado dos seus dir eitos de cidadão,
t olhido na sua liberd-ade de concorrer :aos comícios el eitoraes ou
destituído elo seu mandato politico, ella não teria deixado sinão
a submissão ao arbítrio . ..
O texto constituci"Onal cit1).do commette ao Poder Judiciario a
attribuiçfw d.e julgar as causas que se fundaN~m "em disposições
da Constituição Federal" - (Compete aos juizes ou tribunaes fed·eraes processar e julgar as causas em qu e alguma da.s partes
f undar a acção ou a defesa, em dispo>Sição da Constituição F.e·
-deral) : Não estabelece nenhuuia .r estricçâo, comprehende todas as
causas, ou ellas se dirijam contra simples particular.es ou contra
d9s poderes municipaes que prejudicarem d ireitos civ is e politicos
.dos municipes haverá recurso voluntario para as jnstiças do Districto como no caso couber." (Lei n. 85, de 20 de setembro de
1892.)
E accrescente-se, qua11;do esse T.ecU?·so tiver de ser .intentad·o
par-a a Justiça. Feder·a.l, por se.r directamente fundado na Consti·
t uição, o rito p-rocessual será o institu.i·do no .a rt . 13 da lei n. 221,
·ex-vi do art. 6° do decreto l egislativo n. 1. 939, de 28 de agosto
I
de 1908.
Por demais:
E' noção co11rente qtte os Conselhos ou Camaras Municipaes
n ão t eem caracter poli ti co - "são meras corporações administra·:tiva;s" .

Por outro· lado - qualquer que seja a natureza e a ·ex t ensão
s e attribue o decreto n . 8. 500, de 4 d e janeiro, .no aspecto ora
·suj.eito á apreciação do Poder Judiciario, outJra cousa elle não ê
.sin ão o acto qu e destitue os A. A. da funcção ,em que es bavam ou
sg julgavam investidos.
Tanto bast·a para q_ue si o não possa subtrahir ao exame do
P oder Judici:ario, devidarpente provocado .
·~ue

O d~reito que assiste a todo o funccionario publico, de qualqu,er· classe ou categor.ia, de r•e clamar judicialmente contra as demissões, apo.s·ent3Jdorias, r.eformas ou jubila,ções impostas pelo
Exequtivo, tem sido de e;~Cercido tão frequente no nosso •regimen
q~.e já não exige demonstrações. Si &8 o reconhecer mesmo áquelles
c uj[!. nomeação ·e permanencia a lei confiou .ao .c riterio do Go:verno,
entendendo-se qu2 ·e ste fica adstricto ás norma,s reg'U·l amentares
<jue a si mesmo traçou, como e por gue fundamento .r ecusal-o a0s ·
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que delle não depend em, rvem pela inv estidura, .por isso qué ·e le·
ctivos, nem p ela conservação, por isso que indemissiveis ?
O 2° termo da .excepção cahe no m esmo vicio do 1°, pret.C;nde•r
distinguir e limitar onde a Oónstitui ção não distingue c não
limita.
A acção do Poder Judióario, investid·a da missão de ass eg urar a inviolabilid,ade da Oonstitutção e das leis, que .em nosso
reghn en tanto limitam a lib erdade individual como disciplinam a
actividade do s orgftos do Governo , só dep ende da condição d e ter
sido regularmente solicitada em nom e de um direito subjectivo
ferido ou ameaf{ado.

Si é a todo transe indispensavel distinguü· os actos governamentaes sob o ponto de vis ta da compdencia judiclaria, a unlc a
disLincção compatível com o regim en será - o d·a a ctos que collidem ou podem collidir co m esse.s direitos e actos que com elles
não entendem. Estes ultimos, é bem de ver, escapam da critica
e da cE7nsura do Pod·sr Judici:ario, não porque sejam políticos 01.1
discricinunarios, mas exactam ente porque n2,o provocam da prurte
dos direito's individuaes a reacção in disi>ensavel ao exercíci o da
"funcção judidari a t utela.r do direito obj.e ctiv·o '',
Oryst.alizando •em uma formula magistral a doutrir.a e a iu·
risprudencia amerkanas, escreve u o eminente jurisconsulto jd.
citado: " Actos políti cos do Congr.esso ou do Executiv·o, na accepção
em que esse qualiEicativo trm'luz excepção á competencia da jus·tiça, consideram-se aquelles a respeito dos qu aes a lei confiou a
materia á {]isorição prudencial do poder e o exercício della n ão
lesa dir eitos constitueion.aes do individu o. Em pr.e juizos destes, o
direito constitucioll'al não permitte arbítrio a n enhum poder."
(Ruy Barbosa - Actos inconst., pag . 144 .)
Não t êm o valor absoluto qu e se lhe empresta, e antes .soffre
limi t ação nas· proprias monarchias, á excepção dos actos discrici onario·s .
Mlartara, d epois d e advertir que na lingu agem elo cUreito publico de um Estado livre, quando se falia ·2111 .acto.s di scr.icionarios.
Iifto se· dev.e entender que tae.s actos se jam absolutamente arbitra-·
rios, põe corno concl íção paPa qu e S•e po•ssam exlümir da acção
jm·i·sdkcional que .a pod er ele expedil-os tenh a o ~eu fun damento
na lei.
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"Non sono da conslderar.e vere funzioni di autoritá nê ottengono tito lo alia g·meraJ.e oss erva nza, se non si presentino forn iti
di questi ti!' e r equis iti: 1o che J.e Jeggi del!o •s tato r icon scano a i! a
fun zione gíov•ernativa la facoltá di compier li ; che s ia-n o compjuti
da or gani di publico pütere a ció com pet enti; 3° che lo si.ano n el! e
circonstanz·e e con !e f.orme che !e Jeggi abbil»no pr oocriit, senza
pr egiudizio della libertá 'di d·eterrminazione d eg!i argani gove,rnat i vi quanto al !oro comprim ento. " (Martara , obra e volume citad os, pag. 134.)
Para s-olução d·o ca~o su.b ju cli ce, não s e faz mis ter insistir
nem recorrrer á lição dos m estr es, desd e qu e t emos jurisprudencia
assentada.
Para •a,ssegurar a mag.i·s traclos fed eraes e Jocae.s as gar antias
constitucionaes da irreclu ctibilklad·e d os v encim entos, ela vitalici edade e ela inamovibilidade; a deputados .e senador es aJS s uas Cam aras ; a fun ccion,arrio s a·clministrativos, civis e militar es, off:icioaes
do E x·e rcito e da Arma da, profe ssor-es dos in stitutos d.e ensino,
ch efes ele r epartiçi'ip e ·emp rega,clos ·s ubalt errnos, ·a s garantias outorgacl a;s p ela Constit ui ção, pela;s leis ou por simples r egula mentos,
.contra actos elo Pod-er L egisla:tivo e elo P oder E xecutivo fe d·3r aes
e locaes, não um a, JJ!Dr ém rcentenares de v ezes se t em s oHcitaclo
e ffi cazmJnte e se está soliqita ndo todos o·s dias a interrv.en ção elo
Pod e~· Jucl iciario.
Na pratica el o regim en institui-do pela Constitui ção de 24 ele
Fever eir•o, póde--s e di zer, n ão ha casos qu e offer eçam mais n umeros os ·exemplos.
Ne.sse terr eno a jm·ispq1clen cia quasi cli a ri a dos tribunaes, em
contra,cli ct a ,e sem opp osíção, assentou defin itiva mente a cornpeten.
cia el o P od er J ud idario ,e cronseguiu fi xar com rara nitidez os
li m ites que sepa r am a dis eri çã.0 governamental da funcção jm·isd iccion al .
P or iss o qu e a Con stituição entr ego u a o criterio d!D Poder
Execut ivo a e·scolha e a no)neação dos f uncoi onarios publi rJos em
geral, é claro qu-e não pod e o Ju diciwrio acceitar Teclamações de
candida tos pr-et er ido·s par.a. inqui.rir do ac e r~o das nomeações; é
certo tambem qu e n ão t em o direito de exigir do fun cciona r io qu e
se lhe apr es enta r eclama ndo a garanti a legal a exhibição de provas
d e capacida de ·ou idoneidade para o e mprego el e que s e dh investido, devendo contentar-s e com a prova el a no m eação e ela posse.

\
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Feita esta, é da sua competencia e é do seu dever assegurar ao
reclamante as vantagens le·g aes do cargo.
Semelhantemente de ·que só .aos corpos legislativos compete
a verificação dos poderes dos •seus membro:S, segue-s·e que não
podem ser objecto d·e indagação .indiciaria, que não podem ser trazidos ·a os tribunaes questões que entendam qom essa verificação,
mas não se ·s egue absolutamente, não se tem seguido que o P·oder
Judiciario deva recusar -o remed.io -legal reélamadõ pelo deputado
10u senado:r vi-o lentamente impedido de eJrercer o mandato, esbulhado em suas immunidades ou privado de seu subsidio.
Outlro não pôde ser o criterio para a decisão da especi.e, em
tudo identica aos pr.e cedentes ·i nv·oca,dos. Aqui, com)o alli, indi.s·CUtivel, a competencia .indiciaria se ha de restringir a investiga:r
de um lado, se os Autores estão Teconhecidos e empossados pela
autoridade comp·etente; de outro, se é legal, si a lei autoriza o
acto que os destituía de suas funcçõ.es .
.Quanto ao p•r:imeiro ponto, já ficou ·deci-dido (accordão de
fl. 7) e processos •os documentos juntos que os Autores foram reconhecidos pelo Conselho de que fazem parte •e empossados pelo
Conselho anterior. Nenhuma duvida de que eram estas as autoridlades competentes para o reconhecimento -e posse. (Lei n. 85,
de 1892, art. 15, paragrapho 1°. Lei n. 248, de 1894, artigo 10.)
O que se objecta é que na verificação de poderes occorreram
infr:acções do Regimento que viciam o .p rocesso.
Este é, entretanto, •.o terreno vedado á inv•estigação .iud.iciaria,
·como inaccessivel a de .qualque1r outro poder, por .i sso que a lei o
reservou a acção discridonaria da autoridade municip•a l. Aqui é
que teriam ca~bimento as üb.iecções levantadas pelos Réos em nome
do poder discricionario.
Admittir a cliscussão importaria abrir uma nova instanda
á verificação de poderes, que a lei quiz pertencesse exclusivamente
ao proprio Conselho.
Não se indaga se o principio ..da autonomia municipal corrsagrado pelo art. 68 da Consf.ituição soffre:ria a intervenção de uma
autoridade extranha nas questões de economia interna dos Con·selhos e Camaras Municipaes.
A questão é mais simpl-es: - O recurso das decisões desta
natu:reza não pôde ·s er admittido e muit-o menos p~rov.ído, porque
-a lei o não .admittiu.

E note-se que se tivesse quer\do, faz,el-o, o legisl:xdor encontraria precedentes dentro do n,óss-o proprio paiz. ,
A lei do, Estado do Rio n. 781, de ~906, institue para o TU"ibunal da Relação o recuTso de verificação de poderes d·os vereadores.
e juizes de paz.
A lei bahii'\na n. 478", de 1902, o institue para o Senado.
Nada de semelhan,te se encontra na lei organica -d o Districtoou em qualquer outra lei tederal.
Aqui taes qu estõ e-s são da exclusiva competencia do Conselho:
E po.rque a lei assim o determina, e porque ellaJs não entendem
com os di.reitos inclivicluae·s, não podem ser ·o bjecto ele pleitos judi-ciarios d~ accôrdo com os. princípios já estabelecidos.
Mais não e.r·a preciso para decisão ela especie; entretanto merecem mais detido exame as razões adduzid:xs em prol da legali-dade d.o decreto ele janeiro.
Nem semp1·e ele accÔirclo ·a s rés .assignam-lhes como fundamen-tos - ·Os artigos 48, n . 1, 67 pags·. 34, n. 30, 6 n. 2 da Constitu~
ção e 3 da lei n . 939, d e 29 d e dez embro d·e '1902.
O .art. 48 refere-se na p arte citada á expedição ele instrucções
e regulamentos l?ar.a a "qel execução elas lei-s elo Congresso".
O wrt. 67 á Aclminisj;ração do Distrkto Federal por autoridad-es munici'paes "abre a\l rest-r icções especificadas na Cõnstitui-ção e n:as leis feder.aes". O art. 30 trata das attribuições do Congresso. F -i nalmente .o .a rt. 6°, n. 2, indicado naturalmente por
equivoco, p1revê - a intervenção do Governo Fed·eral "nos negocrias peculiares aos Elstaq-o s para manter .a fórma republicana,
federativa".
E' manifesta a autonomia.
Si no caso o Poder Executivo •exercitasse a funcção de adminh;;trar o municipi.o po.r se tea· verificado uma da-s restricções
postas á autonomia local, é claro que não proced eu regulal'Í:J.entando e promovendo a -execuções d e leis ao üong-resso.
S.i .a mater<ia é d·a s que se ach.a:m compr-ehenqiclas no a:i't. 34,.,
não póde haver duvida ele que o decreto exorbitou, poi-s que taes
materias perten-c em "privativamente " ~o Oong-résso; e do Con-gresso a uniça delib e,ração que se eonh.e ce pertinent-e ao caso, é
aquella em que, no exercício dessa me·sma attribuição que OJ;~ se
invoca, d·eixou ao Conselho Municipal a ultima pal.av.ra sobre a,
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veri ficação do·s poderes aos s·eus m embros. ( Lei n . 85, citad,o
art. 15.)
No '!Jrt. 67, m uito menos que em qualquer outro poderia achar
abrigo o decreto de j ~neiro , pois que, infringindo"o abertamente,
d ispoz, na administração, çlo districto, sorbre materia que não
-estava oomprehendid.a nas "restricções constitucionaes e legrues ",
e qu e, ao contrario , fô ra expressamente entr·egu e á autoridade
municipal.
Res t a o art. 48, com referenda ao a rt. 3 da lei de 29 d ~
d·ezembro, cuj a execução o alludi•do decr eto teria promovido.
Note-se desde logo que, nem o artigo citado, n em . qualquer
outro des?a lei co nfere exp r essa ou implicitamente ao Governo da
União o direito de ·e xaminar, criticar e annullar a Constituição do
Conselho Municipal: pelo contrario, o que alli se encontra é qu e
"ao Conselho Municipal que for eleit o compet ) a v·eri ficação dos
poderes de seus membros " . (Art. 65).
O a!rt. 3", invocado, previne a hypothese de ser annullada a
eleição (pelo Conselho já se vê), ou de sobrevir qualquer outro
f·a cto de força maior qu e prive o Conselho de constitui.r-s,e ou de
1'8UI1'iT·Se.
N;o caso, Teconh ecem as rés, não fo.i annullada a eleição.
O poder que as devia julgar julgou-as validas.
Tão pouco sobr·eveiu qualque.r facto que i.mpedisse a composição e a reunião do Conselho.
Este com.pôz-se, reuniu-se e funccionou até ao dia em que foi
obstado p elas medicla;s policiaes consequ entes a.o decreto d·e
janei ro.
Pouco importa a arguição de .irregtll!aridacles occo.rridas n a
composição.
Constittür-se irregularmente por inobse.rvancia de fó rmulas
r egin);enta;ers., a juizo do Governo, não. é cert amente o mesmo qu e
nã.o po.d.er constitui.T-s e pela supervenie.nci·a "ele um facto de forç a
maior''. E tanto menos •s·erá quanto a af1i:rruação de tal irregularidr,de, e:xprimin~o embora o~;>Jnião muito resp·eitavel, não tenha,
como não tem na especie V'aJ.or decrso rio.

Assim, o decreto de jan eiro não s'' Testringe ao texto ·da lei d·e
dézem.bro; corrige-o, additando um novo caso aos tr es que-e Previ~a.
o legislador ·- ü casü de constituir-se rl conselho ir.r egularmente, a
juiz-o do Gov·erno da União.
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Comp.rehende,se que, si não fosse possível, o enfeix•amento de
todos os poderes do governo municipal nas mãos do prefeito, delegado da Un·i ão; que a l ei só rudmitte em casos excepcionaes, estranhos e superiores á vontade humana, prussaa-ia a não dep ender
sinãJo da vontad·e do Gov.erno.
Ainda mais:
Como já se diss e, a eleição dos autores não foi a nnullada.
O que, no entender da ré, ·e stá nullo por .i nobservancia da lei
não é a eleição, é a verif>icação de pod e:r.es; contra •esta e não
contra aquella s e dirigem tod,as &s razões e argumentos adduzidos;
a norm a transgr.edida foi o .regimento do Conselho na parte relat iva á verifi.cação de pod er es, não foi a lei que r ege as eleições; o
que o veto do prefeito, confirmado pelo Senado, cons·iderou irrito
e sem valor foi .a composição do Oon·selho, não foi a .e leição
a nterior .
Entretanto, o que o decreto de j·anei.ro aunullou de facto não
foi 'a verificação de poderes, mas a ·p ropria eleição, mandando proceder a nov.a.
D es t'•a rte exorbitou •&inda da r esolução que .pa·.etendeu executar e transgrediu a lei e l ~ itoral, estabelecendo um novo ca;so de
n u!lidad e : o de eleições nupas· por vicio posterio:rmente occor.rido
na verificação de poderes.
Dentro aa competen cia para r ever ·e annu1lar a verificação de
poder es ha de estar n eciõs&ariamente comprehendida a de corr·igil-a ou mandar proceder lO\ nova .
A autorida;de que tiv esse o poder de annullar a v <Jr ·ifi.cação de
poder es teria ind·eclinavelmente o de pr.ovidenci'a~r para que outra
se fizesse, escoimada dos vícios qu e inquinaram a primeira.
O qu e não se justifica, o qu e não se comprehende mesmo, é
q ue, para d·a r cumpr.jmento a um a decisão sobre a V81r.ificação de
poderes, se haja de estend·el-a até o processo da ·e leição, qu.e ella
não consi'derou e não julgou.
Ooino se proce:deria então s i a decisão fo·sse annullatorta das
·eleições ?
De que na hypothese não havia outro m e.io de ex·ecut3JT a resolução do Senado, o que se ha de concluir é que o alvitre adaptado é juridi•co e curi·al, ma;, sim que esta resolução é megal e
i nexequivel.
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Prevenindo a objecção da incompetencia do Senado para reve.t
{) processo na verificação de poderes dos intendentes, adverte o
r<Wresentante da ré que a resolução senator.ial de 1 de maio de
"1910 não "apreciou a ill egalidade da constituição do Oonselho Municipal, sob a, face da operada verif.icação de poderes, mas, só e
exclusivamente, sob a da extstencia da posse regu lrur de seus pre.
tendidos m embro·s".
Então ainda é mais grave a exorbitancia do decreto · de ja
·neiro. Não Hão a:s eleições que estão nu lias: contra e!las nem
mesmo foram arguiclos vi cios. Não é a verificação de podereS''
pa,ra julga:l"a o Senado se confess•a incompetente.
A nullidade pronunciada é .r estricta ao acto da posse elo~>
eleitos e re·::onhecidos.
F, no emtanto, o decreto de jane·i ro mandou proceder a novas
-eleições.
Explica o illustraclo patrono da União que ·O vioio de que está
.inquinada a posse das autoras, prQcecle da 'Circurnstancia de não se
ter podido constituir em maioóa ·o Conselho anterior, visto que
.c'tlguns el e seus membros, aliãs presentes ao acto, pertencem hoje
ã Camara clo·s Deputaclo·s e outros ao novo Oonselho; que esta circumstancia viciando a posse elas autoras, por outro la•do veiu a
constituir um caso ele força maior, que obsta a composição do novo
Conselho.
O argumento cede diante ela simples consideração de que não
só os que foram eleitos Deputacl~·s, não só os que foram reeleitos
intendentes, sinão todos os membros do anUgo Conselho teem os
seus mandatos extinctos.
A razão que excluiu aquell es, excluiria estes, tornando in.exe·q uivel o di·spositiv.o legal qu e manda empossar o novo Conselho
pelo Conselho anterior.
Admitta-se, entr.e tanto, que proceda o argumento. A imposílibilidaàe de constituk-jSe em ma•iQria 'O "Conselho ·a nterio·r " nã'l
constitue facto de força maior que o deste a constituição do novo.
"Força mai-or, define a ré, é um acontecimento, que violentamente força um índividuo a pratica,r um acto ou impede de prat icai-o - .a contecimento esse que a:ssim se apresenta superior á
vontade do homem e a sua r·eacção contra elle."
Ora, a circumstanci•a de não podex ou de n:\o qu 1erer reunir-se
o Conselho anterior •p al'a empossar os novos eleitos está prevista
na lei. Mas, não só prevista, como ainda r.emed,! ad·a .
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Na falta d:a Conselho anteriM compete ao Prefeito, preposto·.
da União, empossar os intendentes eleitos. Lei n. 248 Citada,.
art. 10.
O facto, portanto, não impede o Conselho de constitulr-ee,.
desde que a lei prevê a constituiçuo a despeito delle - não é um
acontecimento superior á vontade, porque a lei entregou ao Go·
verno o meio facil de reunil-o; não é, portanto, um caso de força
ma.lor.
Si, nos t ermos •r eivindicados pa ra a r esolução de 1 de maio,
a.s eJ.eiçües s ão val·i da.s, valida a verificação d2 poderes e sõmente·
vkiosa a po•s se do·s intendentes, e si o antigo Conselho ·está impe-·
dido de r eunir-s e para removeJ,a,, p.arec e que a unica solução compatível com aquelLa r esolução e com as leis se1ria a de ordenar e
comp ellir o P.r efeito a o cumprimento do dever que lhe impõe o
art. 10 da lei já citada.
Entendida nos s eus dev.ido·s termos, restricta nos effeHos á
!ll'(-d.\da v otada, a R esolução do Se11ado que appl'ovou o veto do·
P:refeito propo•s to ao .orçam ento de 1910, é sem duvida um acto
dliscriciona rio, inacc·essivel á critica e ao julgamento de outro
pod er.
1
Fóra destes te,rmos, rrorém , envolvendo autoridade não con~e- .
rida ·ou alcance não attribuido pela lei, está sujeita á censura
jndiciari:a e não legitima o act•o que della se socco:rr:e; pois que
"a discreção legal no usq de uma attribuição não impo•rta o d.i ·
reito de associar arbitrariamente a eUa comp etencias que ella naltura lmente não abrange" . (Ruy B:rurbo.s a Acto•s in-cõ>nst .,
pag. 138.)
O poder de vot•a r é u)IIa faculda,d e de caracter legislativo.
"Thi·s power vested in the President is not executive in its·
nature, but essential legislative ." (lack, A merioan Const., L.
Na.ttdboo ck, pag. 97.)
"While the AmeriClan Executive, has no power to initiate le ..
gislaUon, excr-pt as the m ay determine in some states, and in the
National Governm ent a's well, the subj·ects upon wich the legislative .body may delibera t e and act, h e has, a,s a rulle, and -impoll'·
tant legislative funtion in is possession of th•e v.eto . . . (Finley,
The ecc-ecutiv ame?·ic, pag. 72. )
Exe.rcendo,o, o Poder Executiv·o intervem na elaboração dasleis. (Amaro Cavalcanti -- R egimen F edera.ti vo, pag. 72.)
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Sanccionar ou vetar projectos ele lei é collaborar com o poder
elabo.ro u e •conseguintemente .r econhecer-lhe a legitimidade.
Seria um contrasenso o veto por illegitimidade do poder que
approvou o projecto vetado.
O direito ·p ublico não conhece essa especie el e ve;to.
A Constituição cogita do veto por inconstitucionalidade ou in·
conv enien ci-a d-o projecto r emettido á sancção . A lei d·e 19 de julho
de 1898 autoriza o Prefeito "a suspende1· c~s leis .e Tesoluçõ es elo
C onsel ho Municipal, oppondo-lhes v.eto sempre que ·a;s julgar inconstitucionaes, conta·arias ás leis federaes, aos direitos elos outros
munic-ípi-os ou dos Elstados ou dos interesses do mesmo Distri·ct-o".
(Art. P.)
Do veto por illegitinüdade do Poder Legislativo, d-o veto que
julga. nem só da medi·da. vetada como ainda do poder que a app,rovou, que alcança através da primeira a propria existencia do
segundo, v.et-o, . não con.tTa as leis e ?'esoluçõ es, mas contra o legisLad•o r, n enhuma das duas cog·itou, nem podia cogitar, porque
i-s·s o não teria o veto, mas o poder de dissolver o c-orpo legislativo.
A hermeneutica que s·emelhante alcance attribuisse ao veto do
Prefeito teria necessariamente de reconh ece1r ao Presidente da
Republica -o poder de di·s solver o Congresso pelo uso elo veto sobre
identico fund.amen to.
(}Ue ·OS

Sempre aqui, como em toda p[úrte, s e tem entendido· que ind·ependem de sancçã:o as r esoluções que d.i zem respeito á economi'a
do corpo legislativ-o. ·Por isto não estão sujeitas ao veto• a verificação de poderes, a appTovação, a réroorma e a interpFetaçfu0 dos
regimentos, as prorogações, etc .
Quando, porém, a lei o.rganica do Di·s tricto, alterando profundamente o .instituto, tives.se querido que tambem e·stas dependessem da ap·p rovação dü Prefeito, o que não acontece, ainda
as•sim a constituição d•o Conselho, perfeita e acabada em 25 de
d·ezembro de 1909 (f1. 319), não podia ser attingida pelo vet-o
·o pposto em 5 de janeir.o do anno seguinte, porque é de cinco dias
Imp··ro.rogaveis .o prazo fixado para o uso d essa facul dad e . (Lei d-e
20 de s-etembro, art. 25.)
Não ha, portanto, como legitimar o aeto de dissolução do Conselho do Districto; p'Odem ser feitas toda;s a;s ·co n cessões e .ainda
.a ssim não se terá cons·eguido harmonizai-o com as leis qu e regem
e dominam a mate,ria..
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Por demais, a sua illega!id.a de
na conte.stação de fls. Realmente,
mento da resolução ·de 1 de maio
ruccrescenta ·O douto pat·rono da ré
exp-ansão
vetada".

que a da simples

está .implicitamente confessada.
depois de indicar como funda·
as leis ns. 543 e 493, de 1898,
que essa resolução "tem maior

suspe1tsão

cz.efinitiva da resoluçãa.

Ora, a lei n. 543 nada mai:s fez do que mandar submetter ao
conhecimento do Senad·o o· veto opposto pelo Prefeit•o nos termos
do art. 1" da lei n. 493.
A lei n. 493, de 19 de julho de 1898, que "regula a suspensão
da:s leis e resoluçõ es do Conselho Municipal do Di-stricto Federal",
dispõe no artigo invocado, como já foi tTanscr,ipto, que o "P1·efeito
susp.encLerá, as l eis e resoluções elo Cons elho Mun·i cipal, opponclolh es 1Jeto, etc. "
Busp ende-rá, as le·is e resoluções esta é a attribulição que a ler
confere ao Prefeito; este é o ef1Jeito que a lei attribue ao veto do
P,refeito. Diz.er que o v&to de 5 de janeiro e, conseguintemente, a

resolução que approvou tem maior alcance do que a suspensão
da medida v.etada não é si não proclamar que são e;x;orbitantes .
Finalmente, foi ainda a pro.p.r.ia ré, e d·e sta vez pelo orgão do
seu Poder Executivo, querF, con siderando que "o caso e·r a el e cara-

cter funclamentalmente politico, sem solução norrrnal nas leis vigÚ!tes e ela corntJ.e~encia do Congresso", (Relatori·o da Justiça, de·

1910, introducção, pag. XIX) deixou expressa e solemnemente
;reconhecido na mensage~ dirigida ao P.odelt' Legislativo, não só·
que a resolução do Senado não tinha -o .a lcance que ora se lhe
attri bue de resolver o caso, como a.inda que ao P0de,r Ex ecutivO>
faltava competencia para providenciar como providenciou.
O ultimo argumento wdduzido pela Fazenda Municipal em seu
beneficio exclusiv.o assent9- no pn·supposto de que lhe são pedidos·
perda,s e damnos resultantes do decreto de j.aneiro, quando o certo
é. que os autores reclamam o subsidio a qu e teem di<reito e a que·
só a Fazenda Mmüoipal está obr-igada por força de lei .
.. ~ )·, .. ~ .

t..

O caso do vapor

'«Satellite )>

Requeiro que se solicitem do Pode.r Executivo as seguintes Requerimento
informações:
1. 0 Si, na vigencia do estado ele sit·io decr etado por lei de 12 de
dezembro ultimo, foram desterradas para o extremo norte do paiz
pessoas cuja permanen·c ia nesta Capital o Gov-erno reputwsse perigosa para a ordem publica e para a estabilidade da Republica
Constitucional.
2. 0 Si es tas pessoas estiveram, e po.r quanto tempo, "detidas
em logar·es destinados a réos de crimes comn~uns ".
3.0 Si foi ou não publicado acto do Poder Executivo, acompanhado da relação nominal dos indivíduos aos quaes era imposto o
d·esterro.
4. 0 Si todos ou alguns desses indivíduos h aviam acaso cumprido pena nas casa:s de Correcção e Detenção por crimes ou contrav·enções de que houvessem sido réos, e quaes os seus nomes.
5.• Si a bordo do paquete Satellite, no qual consta terem sido
transportados os indivíduos desterrados durante o estado de fi itio,
houve, segundo se propala, obitos por fuzilamento ou, consoante
horríveis euphenüsrmos, por "insolação", "excesso de lotação " com
inopinada e não prevista asphyxia cellular e inanição.
6.• Quaes os nomes dos indivíduos desterrados e especialmente
os dos que tenham succumbido ·e porv.entura os dos que se. tenham suicidado durante essa si'llistra excursão official.
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7.0 Si entre ·esses indivíduos se achavam comprehendidas pessoas beneficiadas pela amnistia de nov.embro.
8.• Si o Gov.erno sabe si durante es·s a viagem varies dos desterrados foram seviciados e surrados a calabrotes.

9. 0 Quaes a,s providencia;s tomad8!s pelo Governo para tornar
effectiva a ·r esponsabilidade elos seus agentes, autores dos abusos
de poder e excesso de autoridade commettldos durante a lugubre
t ravessa do Satellite.
Sala das sessões, 12 de maio de 1911.-Barbosa L-ima, Deputado
pela Capital Federal.
Requerimento

"Requeiro que ·se solicitem ao Pod.e r Executivo as seguintes
informações:
1.• Qual o numer·o de praç8!s e .d·e officiaes da força do Exercito
incumbida ela conclucção elos presos a bordo do vapor Satellite com
destino ao territorio do Acre, nos t ·ermos da mensagem presidencial ele 26 ele maio corrente ?

2.• Em que dias foram fusila:dos, ·Si o foram successivamente,
os ex-marinheiro·s nomeados na mesma mensagem ?
I

3.• Estavam todos esses individuo's cdmprehenclidos na 8/mnistià

decretada pelo Congresso Nacional··em novemb'to do anil.o pas·sadó?
4.• Procedeu-se a algpm inquerito policial militar para saber
quaes fo·ram os assassinos clo.s mallogrados offidaes ele marinha
Baptista das Neves, Carneiro ela Cunha e outros ?
5.• Fo.ram submettido·s a processo regular os indivíduos in cliciaclo.s nesses crimes ?
6.• Qual o teor das folhas ele assentamento·s militares
marinhei ros fusilados, bem como das informações que
constar elas fichas regi·stros das repartições policia.es e .da;s
por 01~cle tenham passado os indivíduos fusi!aclos a bordo
tellite.
7.° Foram r·evistados todos os indivíduos de.s terra;dos
t aes embarcados no Batellite·? Consentiu-se que levassem

dos ex~
elevem
prisões
elo Sae como
armas?

8.• Qual a "quantidade de macltaclinhas" (·c omo diz a méii.sa~
gem) .e, acaso, de outras atm:i;s exi-stentés nos' porões do Satellite e
como se COI'lSell:tiU que fQ'sserh .a1l~i i'l'ri\roduzida:s, ao alca:tice d'o•S indivíduos que a. mesma mensa:gem' cletio'l'nli1nâ, "400 liornéns verdadeiras t éms capazes ele todos os crimes"?

..
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9. 0 Quaes eram os "sete inclividuos en~ quen~ n ,policin só via
boas intenções e qua;es os antecedentes policia;es e ·militares desses
individuas que autorisando a policia a lhes at:tribuir sóm ente boas
intenções, os excluem do numero dos 400 facino.ras ?
10. Estão entre os fusblados alguns desses passag~iros candidamente leva;clO!S a bordo pelo delegado de. policia com;; "hom ens de
boas intenções"?
11. Quaes as "dieviclas tormnlicladesll que prececl·eram o fusilamento desses presos, politicamente desterrados? Quaes os seus
juizes ?
12. Cópia ou original dos "processos qwJ a iJõr·cio se fizemm ",
s egundo iJ;J.forma a m ensagem.
13. Qual o anclam8'Jlto que tiv·era;m ·esses processos depois de
entregues ao ministro da guerra, e si se mancl~~"procede~· a inquerito policial militar ·e •s ubsequente cons:el;hQ dE\ iJ1v.~stigação.
Sala das s essões, 29 ele maio de 1911 ..:.:. . .,_ Bni'/Josa Lima .
.Sr.s. membros do Congresso Nadonrur ::___ Em obediencia ao § 3°
do a rt. 80 da Constituição, venho relatàr-vos as medidas ele ex·cepção que julguei dev·er tomar •. a be~ da ordem publica, durant e
o periodo ele 30 dias, em que o Districto Federal e a comarca de
Nictheroy estiveram ·SOb o ·e stado ele sitio, votado pelo Congresso
Nacional.
A muito pouco se reduziram taes medidas, conforme já el ev eis
ter inferido da minha mensagem ele 3 ele maio .....
Depois ela amni-stia concedida aos r evoltosos dos navio:s cl;:t
esquad-r a, t endo dado baixa, voluntariament e, grande nu emro. de
marinheiros, que vagavam pelas ruas cl·esta Ca pital, .prov·o cando
-d isturbios e co•n stituindo um elemento peri'goso, ·i e··facif alliciação
para movimentos subversivos, principa;lmente ··em um mom ento de
S'eus respe-evidente anormalidade, o Gov·erno procurou en.viar aos >
·Ctivos Estados esses ·ex-marinheiro-s, ·e, áqu eües dentre elles que,
espontaneamente, quiz·eram sahi.r desta ·cidade, concedeu passagein
nos vapores do Lloyd Brazileiros, subindo, talvez a mais ele 500, ·os
'bill;l;etes assim distribuidos pelo Governo.
OutrÇJs, porém, inveterados no crime, levados na ,.agttação que ,
n esta Capital r einava, após os graves e inesperado·s aCOJ:!•t ecime.n tos.
M.- 31

llfenea gem
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.1ue a haviam affligido, recusaram daqui sahir, prefertndo ficar vae,:ando nesta cidade e viver de elementos de ·e xp,l-oração inconvenientes.
Evid entemente, taes homens, de insünctos mãos, sem occupação, d es orientado~s pelos tristes successos de que haviam sido autores, constituíam nesta Capital um motiv-o de inqui-etação para
a ordem publica, sendo certo, como poude com precisão ser apu:rado, que a maioria delles se mantinham ainda com proposttos de·
revoltas, vivendo em conciliabulos e conspi.rações, tanto - que a Policia, em uma casa .e m que 's e costumavam reunir, conseguiu appreltender não pequeno numer.o .de armas.
Deante ela manifesta inconveniencia de permanecer nesta clil.ade, em t al momento, um tão crescido numero d·e homens desoceupados que, juntos a -outros indivíduos desor.deir.os e. contumazes
·:o o crime, constituíam uma constante ameaça á ordem publica, re~ ol· vi, como med1da de prudencia e fundado .em o n. 2 do §· 2° do
•art. 80 da Constituição, deste.rrar para o Acre os mais perigosos
elesse•s ex-marinh ei ros e alguns dos indivi-duos que a elles já se
achavam ligados por naturaes e pervers-os instinctos.
Para esse fim, mand~i fretar ao Lloyd Brazileiro o vapor salelli t e, que, t endo r ecebiclq •a bo.rdo os individuas destinados ao desterr o ·e a Força elo Exercij;o, commandacla pelo 2° tenente F·rancisco
Mello, incumbido ela conclucção elos presos, daqui partiu no dia 25.
de dezembro .
Não foi intenção elo Governo atirar essa gente, sem protecção
e sem abrigo, na·s flo·r estas do Acre; não, o Go·v erno quiz lhes prop orcionar, n:aquella:s regiões, -o IJrabalho i•n dispensavel á ,sua sub·
aiste.ncia: asBim, ordenou que metade clelles fo.s se entregue â Com.mis·s ão 'r.elegr.a:phica chefiada pelo coronel Candido Rondon, que
l h efl daria serviço .e a outra metade á Companhia Constructora d'a
F.strada Madeir.a-Mam.oré.
De facto , lá chegado, foi cumprida .a primeira determinação
quanto á Commissão Teleg.raphica; .e, não havendo a Companhia
iMadeira-Mamo.rá quer.id·o rec·eber o restante doB desterrados, o.
.comma:ncl:ante da. Força F·ecleral não os deixou ao desamparo, mas
:procurou e conseguiu collocrul-os em clifferentes serin'gaes.
Durante a travessia d·e sta Capital á Mitnáos, deram-Be a bordo·
do Saiéllite factos .da maio.r gr:aviclade, que ·d·eterminrur.am, por
p arte do commanclante da Força do Exercito e .seus officiaes, uma
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.acção energica e rapida, no intuito de salvar >as suas proprias vidws, a dos seus soldados e da tripulação .do navio.
No Satellite, além das j}es.soas que seguiram p:ara o desterro,
embarcaram, voluntariamente, >sete ex-marinheiro·s que foram, na
ho.r.a da partida do v.apor, .apre~ntados pelo Delegado .de Policia,
incumbido do embarque dos presos, aos commamdantes da Força
Federal e do navio, como passageiros que, livremente, se destinavam ao porto do Parã.
Pois bem, ,estes sete indivíduos, em quem a Policia >SÓ via boa,sintenções, foram -os que, logo ao primeiro dia de viagem, ·e ntraram
·em relações criminosas com os 's eus ex-cama!'1adas, no intuito de·
fazerem uma sublevação, ·e, matando toda a Força mederal, offi-ciaes e tripulação do navio e .aquelles que não adheris·s·em ao seu
malevolo proposito, apossarem-se do vapor, para novos desatinos.
Demmciado o facto, o Comma11dante do contingente do Exercito,
fazendo rigoroso inquerito, apurou >a veracidade da denuncia,
assim como: que um dos ex--marinheiros, que iam em liberdade,.
jã havia passado aos seus camaradas presos, as armas e munições.
que pudera conseguir; que nos porões, ond·e estes se achavam,
-exi.stia quantid,ade de machadinhas; que um g.rupo de ex-marinheiros dos mai-s ferozes e audazes, celeb!'es pelas suws façanhas, entre
os quaes estava Victa!ino José Ferreira, accusaclo pelos seus camaradas, no inquerito feito a bordo, cl·e assassino elo heroico e malogrado contra-almirante Baptista elas Neves, incitava -os outros á
revolta, estando todos prompto·s para a sublevação, ajudados pelos.
sete marinhei·ros que viajavam em liberda.de.
Deante de tal facto, .a Commanclante elo contingente fez recolher·
aos porões estes oito marinheiros -e tomou medidas ele extrema.
j}recaução.
Mas, a medida, ao envez ele acalmar os .a nünos, fez com que
redobrassem os imp·e tos fer-ozes d3iquel>la gente, continu3indo .elll.
attitude .ameaçadora e de fran:ca conspiração, que podia ser• levada.
a effeito, oom •s uccesso, de um momento ·para outro, attento o es-·
tado de f.raqueza da pequena força elo Exercito, toda combalida.
não só pela constante vigilia, como pelo muito que soffria com O ·
enjôo, >a que os revoltosos, acostumados ao mar, eram indifferentes.
Elm face de uma •situação verdadeiramente alarmante, de imminente perigo e perfeitamente caracterizada-como d e salvação e·
defesa propria-, o Commandante do contin'g-e nte, apurando bem..
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com o testemunho de todos os officiaes de bordo e de €x-marinheiros, a completa responsabilidade dos chefes do movimento de revolta em que, po·r d-ias, :se mantiveram os presos, r€solveu, em
co"nselho, tomar medida de supr'e ma ·energia, unicas, no S·eU entender e no dos demais officiaes, que ;podiam, em tão grande conting.e'ncia, conjurar os perigos a que todos estavam expo·stos.
E, com as devidas formiDlidades, como uma necessidade que se
·i mpunha, mandou fuzilar ·os ex-marinheiros: H€nrique Pereira dos
Santos, vulgo Sete, que, -sfJgundo o plano da revolta, devia assas'sinar o commandante do Batellite; Nilo Ludgero Bruno, vulg-o
Formiga; Isaia;s Marques de Oliveira, Jo•sé Alexandrino dos
Santos, o passageiro livre que passou armaJs e munições aos pr.e sos;
Rica!'d-o Benedicto, Flavio José do Bomfim, vulgo Jorge Inglez,
notabNissimo po.r muitos crimes; e Vital'ino José Ferrei-ra, o assass-ino de Bap-tista das Nev·es .
Os processos, que a bordo •s e fizeram, foram r-e mettidos pelo
Comman-dante do contingente ao Ministro da Guer.r a, onde se
acham. Por eJl.es se pód E? apurar a grav-idade d<). situação quE! a
pe·q uena força do ,Exercito, d-estacada a bordo do Satellit.e e trabalhada pelo enjôo, teve de arrostar em frente d·e majs ·de 400 homens - verda-deüas fera:J~ - capazes de todos os crimes.
'
A deportação desses f!Uatrocentos e t-antos indivíduos ;para regiões do A•cre, fo~ a unica m edida verdadeiramente de excepçã9
que, d ur:mte o sitio, o -Gov-ern-o tomou.
Na Ilha das Cobras, onde estavam pr.esos soldados do Batalhã-o
Naval e alguns marinhei.ros, deu-se, conforme já vos declare-i na
mensa:gem de 3 de maio, a morte de 18 des·s es indi,viduo-s, e, -como
p elas circumstancias es;peeiaes em que tal facto s-e •deu, despertasse,
o mesmo, ,s uspeitas á autoridad es da Marinha, foi aberto inquerito,
estando o caso sub juclice.
Eis o que me cump.r·e relatar-vos, em relação ás medidas de
excepção, tomadas durant-e o ·estado de sitio, em -obedienci·a ao
p-r eceito constitucional.
Rio de Janei·ro, 26 de maio de 1911. - HERi\>mS R DA FoNSECA.
--A' Commissão de Constituição e Justiça.

ASSUMPTO ELEITOR_AL

PARECER
N. 105 - - 1911
.R EORGANIZA, SOB NOVOS MOLDES ELEITORAES,- O DISTRIC'I'O FEDERAL; COM PARECER E EMENDAS_ DA COMM]SSÃO DE CONSTI'l'UIÇÃO E JUSTIÇA, VOTOS VENCIDOS
DOS SRS. TIDIXEIRA DE SA' E PEDRO 'MO:ACYR E PARECER DA COMMISSÃO DE FINANÇAS
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(VIDE PROJEC'l'O N.

125,

DE

1910)

(Do Senado)

O projecto do S·8'llado reorganizando sob novos moldes ele-íto_.raes o Conselho Municipal do Districto Federal . começa estabele- Parecer da
Com missão de ·
cendo um novo systema de aüstamento, b~1~1· como um processo
Constit~íç ão
.novo •d e eleição.
·
e .Justiça
O alistamento será perante -os pretore§ ., e _qualquer cidadão ,
1910
.r.eunindo .a s condições legaes para ser •e leitor, poderá requerer a
sua ins-cripção nos r espectiv-os registros, em !1\lalguer tempo, ex.cepto nos dias feriados e domingos, drus 10 ás 2 h.oras da tarde. São
elettores municipaes os cidadãos brazileiros natos 0\1,:_1)-aturalizados
res-i dentes no Dist-r icto Federal nos dons mezes antes de sua inJ>cripção.
O pretor conhecend-o da p.r etenção do alistando def-erirá ou
.- não a sua petição, dentro de tres dias, sendo o seu despacho publicado no Dia1--io Official.
Do despacho do pretor caberá recurso para o juiz de direito do
civ,el da vara respectiva, .sendo que o -r ecurso ele inclefe.rimento
:será interposto pelo alistando e o elo deferimento por cinco el~it o- ..
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res da ·circumscripção. iEm ca.so de nã-o haver r ecurso, dentro de 10·
dias do despa;cho mandando inscrevcer o aHstando, se:rá a ·este ent regue o titulo, como ras medidas necessarias para garantia de súa.
a uthentt:icidade.
A eleição municipal será effectuada perante o pr.etor, em dias
successivos, •sendo em cada um denes chamados 300 ele·i tores .
Dividido o Districto Federal em dous ciTculos, 'elegerá ·c ada um
oito intendentes, constituindo-se wssim o Conselho ele clez·eseis cons elheiros m unicipaes distr·ictaes, ·mais cinco conselheiros qu·e serão·
elei•t os pelos dous clistrictos, ao todo 21.
Os eleitores votarão em lista >ele •s eis ·c andidatos pelo districto
e ma.is •em um ·c andidato geral, pelo cli·s tricto todo.
Haverá, portanto, a votação por Hs.ta e a votação uninoroi.nal,
a primeira para .os .e!llllclidatos districtaes, a segunda para os candi datos geraes.
Finda a cham:~a diaria, s erá feita a apuração parcial, r eunindo-se em, s.eguida os pr.etores, •e m di.a previamente d·esign;ado, cinco
d ias depois da apuração parcia l, sob a presiclencia do juiz üe di-·
ll'eito do dvel mll!is a ntigo, e procederão á .apuração totwl da elei-ção, expedindo üS :diploiD<lJS aos •e leitos, que serão OS que tiverem
ob tido maior numero d·e vdl tO's, limitando-se a junta ap uradora á
contagem desses votos, daJ9 apurações parciaes de cada preto.ria.
Cinco dias d·e pois da expedição dos dipl.omll!s os candidatos que
os tiverem obtido ~eunir:-se·hão n-o edifício ·dó Conselho Municipal
paíl'a a verificação dos poderes de seus membros, devend-o o gover-.
no expedir o r esp ectivo regulamento p.a ra esse acto.
Estas •s ão as prin'Cipaes disposições sobre o proces·so eleitoral,
propriamente.
Ha a salienütr que o nl.J.mero d·e cànselheiro's municipaes é elevado a 21, dispósiçil.o qu e só p6cle merecer applausos, pois é obvio
inconveniente de um Conserlho Municipal composto de num ero
m uito limitado.
Quanto .ao processo do a.Ustan.nento ·e da eleição parece elle asse'gurll!r, dentro , das previsões possíveis, as gaJrantiaJs de seriedaide
de ·que ·c arece.
O alistamento perant·e o pretor da jurisdição do éleitocr·, assim
como o ·e xercício do voto perante o mesmo, evit'a ou limita as hY-·
potheses de fraude.
O proj ecto 'manda mais que se proceda á eleição do Cons·elho.
90 dias "d'e]Jbis de publicada a lei que o reorganiza.

Co.nsigna mais o projecto que ces·s arão os poderre•s de que se
acha investido o preféito do Districto actualmente, em vi·rtude de
não ·s e te:J; coustituido o Gonselho Municiprul el eito em 31 de outubro de 1909.
Ass·im, o pr.ojecto do Senado, depois de providenciar sobre --õ
proces.so eleitoraJl e de .determinwr a fôrma e as condições de se
constituir o poder legi•slativo do munkipio, defronta, para resolvei-a definitivamente, com a situação actual do districto que em
face .do Poder Executivo está sem conselho, conferida por .acto
d·este, ao prefeito, a •s omma toda de poderes para gerir os •seu&
destinos.
O Conselho Municipa;I não tem para o Poder Executivo existencia legal, pelo que é delle desconhecido, exercendo o prefeito
autoridade uni,c a.
Ha um facto constatado e semelhante anomalia o projecto re solve, propondo que se p.roceda á eleição de um novo Conselho, na
fôrma das prescripções contidas em seus artigos, .r.estabel·ecendo-se
a normalidade na vida do districto.
E' fóra .de duvida que uma tal situação deve ser resolvida e só
mesmo um acto do Poder Legislativo poderia pôr termo á situação
d·e facto creada pelos successos de todos conhceidos e em virtude
dos quaes o Governo da União, não conhecendo da constituição
do Conselho que funcciona actualmente, negou-lhe autoridad e
leg,al e entregou os destinos do dist-ricto á autoridade unica do
pr.e fei to.
Sejam quaes forem os aspectos sob os quaea possa ser apre.
ci.ada a constituição do Conselho actual, é fóra de ·d uvi·d a que a
intervenção do Poder Legislativo para reformar o p~·ocesso de elei·Ções deste município, legislar sobre a sua organização, é legitima
em face do art. 34, n . 30, da Constituição.
Nem precisa o Congresso Nacional :entrar na a·p re·ciação d a
l egalidade ou illegalidade do :f\unccionamento do actual Conselho,
desde que na lei a fazer tem em vi·stJa sómente a reor'ganização do
dito Conselho.
Como é de sua competencia legislar permanentemente ·sobre
organização do Distrido, póde o Congresso, em qualquer tempo,
daT-lhe a organizaçã.o que melhor lhe parecer. As-sim sendo, nas
leis que decreta;r pôde inarcar o prazo p[u·a a sua execução, mesmo
ext-inguindo um mandato regul,armente conferido, para tornar ·effe..
ctiva a nova organização.
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Pôde-se mesmo dizer ·que o Congresso Nacional é o poder con•
stituinte do Districto F1ederal com a ·a ttrihuição effectirv-a de lhe
Temodelar' a org•anização sempre que o entender.
Nada impedi·r ia o Congresso Nac'ional de mandar pôr ·em exe .
..cução as suas leis, nesse sentido, quan:do bem entendesse.
Mesmo que não ·existi·s·s·e o .conflicto conhecido entre o Poder
Executivo e o actual Conselho; m esmo que a su'a situação fosse
·perfeitamente n.ormaJl e que Con.s elho e prefeito estivessem na
nol:'ma Ji.dade legal, o Congresso poderia editar uma r eforma em
vi-rtude da qual os podePes do Conselho findassem pela immediata.
entrada em ·e xecução da refoTma. referida.
Não preci.sa, po.r iss o, o Cong·r esso deter-se na apreciação do
'facto e:x;istente, analy·s ar os 1acontecimentos que determi-naram o
não reconhecimento do Conselho e subsequente investidura do prefeito pelo Poder Executivo.
Sobr8 sua .competencia para decretar· uma lei ele organização
do municipio, na fôrma da Constituição, nada influe o estado
actual, ·i ndepend endo delle a reorganização projectada.
Não vae o CoJlgresso ·e xaminar a Collstituição actual do Conselho e pronunciar-:s·e sobnr a sua regularidade ou irregularidade.constituido aJssim em juiz dp conflicto entre o dito Conselho e o Poder Executivo.
Não; no uso da faculcl.fide constitucional, decr eta uma lei que
organiza sob novos moldes o governo local do districto e no uso
ainda d·es·sa faculdad·e mal'ça o tempo para ent•l 'ar elola em vigor .
E' priro.cipi.ó corrente que das leis de direito publico lllão se ap.
·pJica o principio da não r etroa0tividade. Demais, o principio ela. nãc
<retroactividade liga o juiz 13 não o legislador.
O eminente 1Sr. Clovi•s Hevila0qua, tratando do principio da retroactivicl.ade d·as le·is, ass·i gnala que as leis politica;s, as de juris.d'icção, de processo e competencia, regulam todos os actos que são
de •seu domínio, ainda que iniciadas sob o imperio da lei anteiror.
Por outras palavras, estabeJecem uma ordem juridioa. que será ín. flex·i vel •Si o legislador, ·POr meio de disposiçõ es transitarias, não
'lhes attenuar eUeitos.
·Bem salienta o mesmo es.criptor qu e a Constituição, institu·
··indÓ o principio da não re·~roactividade, teve em vista. garantir o
direito ·i ncorporado ao patrimonio do individuo, sendo o principio
antes de protecção individm,ll.
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João Barbalho nos seus Commentarios diz a respeito:
"Mas, porquanto a prohibição da;s leis retroactiv·a es é estabeledda por amor e garantia dos direitos individuaes, não ha motivo
para que ella prevaleça em oasos nos quaes a offensa não lhes ·é
fe>i·t a e a retroacção é proveitosa ao bem g•eral, e eis porqu <>. tem
pleno effeito a factos anteriores: as leis constitucionaes e politioas".
Do exposto conclue a Commissão que:
O projecto do Senado é constitucional:
Que -o projecto attende aos inter-esses do Districto Federal.
Ass.im sendo, propõ·e a adopção, pela Camara, di:J dito projecto,
•que submette á s ua consideração.
Rio de Janeiro, 3 de agosto de 1910. - lhecle1·ico Bo1·ges,
presidente. - G-ermano Hd,sslo ch er, relator.-Raul F enwncles, com
rest·ricções. - Justiniano ele Serpa, com restricções. - Lamenha
Lins. - UlbaWino ele Assis, com restricções.
A Commissão de Constituição e Justiça da Camar.a dos Depu- Parecer da
tados passa a dar seu parecer sobre o projecto n. 125, de 1910, já Commissão de
approvado no Senado e sobre o quaJl já interpuzeram pareceres as Constituiq!io
Comm'issões de Coostituição e Finanças da mesma Camara, no
e Justiça
anno passado. O projecto tem, pois, uma evolução parla;mentar
1911
· longa e cheia de incidentes que preci·s am agora ser rememorados,
antes de a actual Commissão pronunciar-se sobre ell e.
O projecto reorganiza o Distrioto F ederal sob novos moldes
eleitoraes, ailterando quasi essencialmente o regimen eleitoral existente até a'gora.
A Commissão de Constituição e Justiça o anrro passado, pelo
orgão do sempre ;l embrado Sr. Germano Hasslocher, deu parecer
favoravel -s obre elle, concluindo não só favoravelmente á sua constitucionalidade como considerando util aos interesses do Districto
Federal. Em vista cUsto a Commissão propoz á Ca;mara a sua
:adopção. Do seio da Commi-s são nasceu um voto ven.cido do eminente magistrado brazileiro Sr. Teixeira de Sá considerando o
1)rojecto como inconstitucional, porque elle legisla sobre o a,listamento eleitoral do Dist·rieto Federal, como si nisto estivesse contido interesse local. Mas, partindo do conceito de que o voto não é
interesse local e sim direito soberano que domina toda a organi. zação do .Govern o elo paiz, o illustrado autor elo voto vencido termina pe,l a inconstitu cionalidade.

A prevafecer a .r azão do erudito mag-istr'ado d·e ·que o 'éa,'racter
local da reorganização eleitoral 'dá o ' caracter 'de incons'tituci.onalidade, .c hegúenios então á conclusão de que todàs as lel·s votadas.
pelo Congr·esso Nacional sobre o 'Distriéto Federal ·são i'Ilcónstítucionaes pÔrque todas e1lil,s teem v cunho looal. !Mas, a propria
Constituição deu ao Congresso Nacional a oompetencia de législár
sobre a organização munidpa;l do Districto Federal e é impos·s ivel
comp.r ·ehender a plenitude do exerdéio d'éssa ·attrH)Üição 'sem a
faculdade de legislar sobr·e orgami~áção eleÚ;otal. Achamos, pois,
sem fundamento, coou a .devida venfa que nos merece a alta oapacidade 'do eminente autor 'do voto vencido, a opinião ·de que ·o projecto •s eja inconstituciona;L

Tendo sido o projecto, a requerimento do eminente deputado·
o Sr. Pedro ii'IIoacyr, ,affecto á Commissão de Fina-n ças para. interpôr
parecer em relação ás despezas que elle pudesse aca,netar, foi ei1a
de par·ecer ·q ue fossem solicitadas informações ao prefeito do IYistricto Federa,!, por intermedio elo .Sr. Ministro elo Interior, na parte
relativa ás ·elespezas que devem ser p'a gas pelos cofres da Múnicipalielaele.
E ·em offi.c-io dkigido ap primeiro secretario da Oal!llar:a _dos
Deputados pelo honrado Pr·E)fE;ito elo Districto Federal, o general
Bento Ribeiro, vê-se que a despeza para os cofres da municipali-.
dade resuHante da execução do projecto não passou de 80: 000$0'60.
Em face dessa informaçilo prestada pelo gover.no municipal, a
Commissão de Finanças, em pa,recer de 16 de junho do corrente·
anuo, foi de parecer que o projecto não augmenta Ji.em diminue a
receita.
Voltando elle 'á Commissão de Constituição e JustiÇa, foi l;e-·
solvido por unani:midade de yotos que outro rel'ator fosse nomeado
para estudar amp lamente o projecto, p'or isso que de s'ua ev'olução
parlam'entar no seio das commfssões v'erHica-se que nada ficou 'de.f initi\ra:mente resolvid-o.
•C umpri-ndo o dever de ·relatal-o e considerando qu·e toelás as
suas disposições referem-se a uma mera r'eforma eleitora,] que não
póde s·er condemnada em face d'e um p'r incipio ela Constituição 'e da
l ~gislagão da Repllblic:a, s-omos de opinião que todas ess.ás disp'o'si.
ções sejam àpprovadas.
1
Mas, como o projecto contém disposiÇões que se re f.ereill
prazo do mandato e a época de eleição do Cons·e•l ho Munici'p.al, a

ao-

c ap:~_miss~ço de ConstJtuiçàJo e Justiça é de parecer que sejam approV:adas as seguintes emendas:
Con1.o emen,da additiva, antes do artigo 11 do p:roj ecto a seguinte :
"E' fixado em tres annos o mandato dos intendentes rmuni·Cipaes, ficando assim revogados todos os artigos da legislação ant erior que fixam o prazo do mandato, devendo elle s-e r contado de
4. de ·janeiro
de 1911 e devend-o o Conselho Muni-cipal eleito a 26 de
'!.
..
marçp do correp.te anno, por não se ter constituído legalmente com
a eleição d~ 31 de outubro de 1909, te:r minar o seu mandato a 15
de novembr-o de 1913.,
·Substitua-se o art. 11, § 1" do _-projecto, pelo seguinte:
" A el-eição do Conselho Municipal que deve succecler ao actual
·Conselho terá logar no dia 4 de janeiro de 1914 e as subsequentes
par•a a ren-o vação do Conselho sempre no dia 4 de janeiro do a,nno
-ew quE? o :anterior completar o triennio."
A .seguinte •e menda substitutiva ao art. 16:
"Fica o Governo autorizado a .r ever a consolidação cla;s leis f ederaes :relativas á organização municipal do Districto Federal, approvadas pelo decr-eto n . 5.160, d e 8 ele março de 1904; e· consolidando -c om as disposições da pr-esente l ei publicar ·em u m só d ecreto a consol·i dação que ha de vigorar como lei org.anica do Dist ricto Federal, continuando em vigor na parte não r-evogada a s
leis ante:r;io-r es."
Sala elas sessões, 5 cl·e julho d e 1911. - Fre:cLerico Borg es, presidente. - F elisb eUo Fr e-i?·e, -r elator.-Aclolpho Gonlo, com restric·çõ ~s. - Lantenha Lins. - Octmpos Ocw'ti:e1·. - Porto S obrinho.
- 'l'ei.xeim ele Sá , vencido; o proj ecto é inconstitucional. L e'gisla Voto elo Sr.
sobre o ali'stamento eleitoml d-o Districto Fed eral como si nisto Teixeira ele Sá
-estivesse um simples interess e local. Leva ue ca;mbulhaaa na attribuição qu e tem o Congresso d e legislar sobre a organização mu.nici-pail elo m e.smo Districto o di-r eito ele r epres entação politic-'1 dessa
ci-rcumscripção -ela Republica. Mas voto -n ão é inte-r esse local, é
um dir-eito soberano que domina toda a organ-ização d·o governo do
paiz. E' por e'léecellencia um principio constitucional da União.
Le-i que regulasse o voto, -o alistamento eleitoral, só -e particularmente no D.istricto Federal, por um padrão processual d-e excepção
só uma assembléa coJlstituinte poderi-a decretar. O direito de reJ>resentação po<!Uica, de dele.l?ação d-o mandato popular, seja qual
f ór a fm~c ç ão delega:cla, política, a dministra tiva, judiciaria, de ve
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ser igual para todos, liga-se á personalidade do cidadão. Não pôde
haver pois, varios sortih1entos de inscripções ·eleitoraes de moldes
e matizes differentes nem nos Estados nem no Districto Federal.
O voto é uma instituição nacional, suas fôrmas e seus proces·s os são
necessariam8'1lte da mesma .natureza, vinculados á existencia
delle.
Quando se discutiu no Congresso o projecto convBrtido na lei
eleitorflll n . 1. 264, de 15 de novembro de 1904, passou em julgado
esta doutrina, da mais fie l interpretação do art. 70 da Constituição:
que a ·s oberania nacional repousa no seio da nação inteira, em sua
u-n iversalidade, pam todos os poderes politicos, da União, dos Estados, dos muni cípios, que .s ão defegações do e:léercicio do grand·e poder
nacional, são entidades co-r relatas a •sua .origem; consequentemente que a capa:ci-dad.e eleitoral ou a inscripção dos eleitores d•e
positarios daquella soberania, divisível só em sua a,cção geographioa, não podia ter, necessariamente, sinão u>m pr.ocess.o de v·eri-.
ficação uniform e em toda a R epublica. O projecto positivamentecontravem esta doutrina; pa ra elle a uniformidade, ·a •p aralyzação
do processo da inscripção eleitoral não é fundamental do nosso re·g imen ·p olitico. E estatue e·s ta outra doutrin a constitucional: que
da attribuição relativa á orr·a nização dos governos locaes se d·eTiva a de o.rganizaT ·a listamentos •eleitoraes; ora, o Congresso ê
qu em organ iza o governo rr,m nicipal do Districto Federal; logo,.
t em a de organizar o alistamento eleito•m l desse districto. Desta
arte a lei de 1904 ficará inteiramente revogada . E visto que os
Estados teem tambern o poder de organizar-se ·e reger-se p elas leis
que adoptarem, com o unico limite de respeitarem os princípios
constitucionaes da União, e não sendo a capa,cidade eleito.r al um
destes princí pios, não ha força ele logka qu e ·o bste a conclusão de
que ·es·s es Estad.os fi.cam igualmente com o direito de fazer os seus
alistamentos eleitoraes. Mas isto será renunciar á conquista dos:
bons -principios que já fez a :fei -de 1904 e crear pa;ra .a Republlca,
e m sua vida norma l, as difficuld·a des que aquella lei conseguio remover.
São ·estas as razões do meu voto vencido.

Tendo sido approva do .n a ·commissão de Justiça, que seja ouVoto do Sr.
Pedro Moacyr vida préviamente a de Finanças, darei o meu voto quando vi·e rem
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estes papeis ás minhas mãos ; abrindo-se-me, então, a nova vista,.
confo.rme foi deliberado no seio <la Commissão.
Rio, 5 de novembro de 1910. - Pea1·o Moacy1·.
V•encido. O projecto é inconstitucionwl, como claramente demoll!sbrou o Sr. Teixeira de 1Sá no voto, vencido qu e deu ao parecer ela Commissão no anno passado.
Adopto esse voto por todos os seus fundamentos, cump rindom e apenas accrescentar, quanto ao novo pare'i';er do eminente r ela·
tor 8-r. F eUsbello Freire, que é sophistica e forçada a ·s ua motivação preliminar .
Realmente, o Con'g.resso Nacional pócle l-egislar como .e qu ando.
quizer sobre as necessidades do Disi:Jri cto Federal, respe ita:nclo, é
obvio, as limit:;oções constituciônaes, e, poi'tanto, não põde .em
qualquer dessas leis ordinarias, a pretexto ele satisfazer aquellas
necessidades locaes, violar princípios fundam entaes exp·r.essos da
Constituição, •estrubeleddos pa.ra reger .todo o organismo politico
da n ação brazilei.ra.
E entre ·esses principias está o que .r.egula a capaCida de ·eleitoral, e os modos de exercicio de •Suffragio, base da soberania na··
cional.
Ao ser discutido :n o Supremo Tribuna l Federal um recurso
vindo do Estado do Rio Grande do Sul, contl'a o alistamento por
lei estadoal para eleições estadoaes, os ;reco.r.rentes lá, e eü aqui,
como seu advogado, provámos que não pertence ·aos Estados e éprivativo da União, paTa pr.evalecer uniformemente em todo o·
territori.o nacional,, o legiferar sobr·e materia el-eitoral no ponto de
vista do direito do voto e das suas condições de acquisições, exercício e perda.
· Ora, ·O projecto do illustre S.enado:r Sá F'reire, •que põde ter
muitas disposições vantajosas e acceitaveis, pecca pela base - a
i:nconsti tucionalidade.
Quanto ao augmento de despezas - o Sr. prefeitõ do Districto
Fed·e ral, ·e spontaneamente, affirmou, na informàçãõ a S. E x. requisitada, que o augmento, para os corres municipaes pelo .menos, occorrerá em perto de cem ·contos, nao sendo, pois, ex:acta a porterior affi>pmação .c ontraria da honrada Commissão de Finanças.
No 'Plenarlo direi do projecto em si e ·dos seus aspectos doutrinarias e praticos, ampliando estas ligéiras observações. - PeàroMoacy?·.
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Parecer da
A Commissão de Finan~as, tendo examina!lo o p.rojecto do i:)eCommissão de nado ri. ~25 reorganizando o Districto Federal, que lhe foi envia\lo
Finança~
a requerim ento da Commissã,o de Legisla~ão e Justiça, é d'e parecer qu·e esse projecto não auginenta a despeza e nem diminue a
receita.
Sala das Commissões, }6 de junho d·e 1911. - Ribeiro Junqu,eira,
pr.e sidente. - Alcinclo Guana.bara, relator. - So,a1·es dos Santos. Antonio Carlos. -

Lyra Cast1·o. PROJECTO N .

Sergio Saboia.

125,

DE

1910

(Do Senado)
O Congresso Nacional resolve :
Art. 1. 0 O Conselho Municipal do Dis1Jrictéi Federal compôr-seha de 21 intendentes, eleitos 16 por circufos de oito int(lndent es
cada um ·e cinco por voto uninominal em todo o districto e sob a
presidencia de um delles, escolhido por meio de eleição de seus
pares.
Paragr•a pho uni·co. Cada intendente perceberá mensalmente.
para sua representação, a quf!ntia de 1:000$000.
Art. 2. 0 São ·e leitores mu,nicipaes os .c i!tadãos brazileiros, natos
ou naturalizados, ·maiores dE; 21 annos, que saibam ler .e escrever.
e resi dentes no Districto F eçlera.l nos dons mezes anteriores á inscripção.
§ 1. 0 E' creado ·em cadQ. pretoria o r egistro de -eleitores, annexo ao de casamentos, nascimentos e obitos, que será feito em
livros especiaes, fornecidos p ela Pl'efeitura Municipal.
§ 2. 0 A inscripção se fará em qualoquer dia do anno, excepto
aos domingos ·e di•as feriados, das 10 horas .dõ dia ás 2 da tarde,
mediante petição diri'g ida ao juiz da P·i etoria da resid'e ncia do alistando. Este a escreverá do 13eu proprio pU.nho, contendo o nome,
filiação, idade, p·r ofissão, ·estado e r esidencia, data e assignatura,
sendo a lettra e a~signatura r econhecidas potr tabellíão publico,
clirectame·nte e por proprio conhecimento.
§

tos :

3.0 Essa petição s.erá inslruida com os seguintes decumne-

a) ·c·ertidão ele idade Cjo PTetendente ou documento que a
su ppra, nos t er m os ela legislação civil;
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b) attestado de qualquer autoridade judiciaria ou pcliçial ou
de tres cidadãos, cornnierciantcs ou proprietarios, res ~dentes no
Districto Federal, affirmando que o alistando mora pelo m,e nos ha
dous mezes no local indicado :
c) a.ttestado de identida,de passado por autoridade policial ou
judiciarta do Distrido Federal.
O titulo de et.eitor não suppr e a certidão de idade.
~ 4." Apresentada a petição, dev:ídáment·e instruída., ue que
poderá a parte cobrar recibo do official de regfstro, o pretor a despachará dentro de tres dias ; s endo deferid:a, o official do ·r egistr(J
inscreverá o nome do eleitor no livro competente e archiv.ará, sob
a r espo11sabiU.dado de depositaria juclicia.rio, :a petição e documentos, subscrev.enclo o eleitor a inscripÇaõ.

R 5. 0 Sendo indeferida a petição, o alistando poderá r ecorr er.
no prazo de 48 horas cl·epois ele public·aclo o desp acho, para o juiz
de direito da vara civel respectiva, ·que julgará o .recurso cl·entro
elo prazo maximo ele cinco dias, sendo i.nscriptos os qu e obtiverem
provimento. Tanto os despachos dos pretores ·c omo os ds juizes,
quer mandando incluir os .requerentes entre os eleitores, quer i•ndeferindo o seu pedido, serão publicados diariamente no Diario
Official.

§ 6. 0 Do despacho do pretor, ord·e nanclo a inseripção·, cinco
eleitures do distrieto poderão recorrei· para o juiz da V'ara civel
r.e spectiva, obs·ervado o processo estabelecido no parag.rapho antecedente.
§ 7. 0 Dentro de 10 dias após a ins·c ripçãú, ·no caso de não ter
havido recurso, e ele igua.l prazo depois de resolvido o recurso,
si elle foi interposto , o pretor entr.eg.ará .a o alistado um titulo,
em superior p ergaminho, confo·rme o mocl81o :approvado pelo Governo, o qual seTá assignaclo por eUe, pelo official do registro e pelo
eleitor.
§ 8." O ·eleitor assignará o titulo no momento de recebei-o e
na pres·ença do pretor, que verificará a identicla rle do eleitor, comparando a l ettl~a com :as •assignaturas constantes do r.egistro e dos
documentos.

*

9." O eleitor passará á margem do liv-ro um recibo do titulo
entregue .
§ 10. E' facultado ao eleitor que perder o seu titulo tirar
segunda via, justifi-cando p eranle o pr.etor o extravio e pagando os
M. -32
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emolumentos ele 10$ ao official do :registro. Essa segunda via terâ
a mesma fô-rma e os mesmos requisitos exigidos nos paragraphos
anteriores.
Art. 3. 0 A pessoa que registrar o obito do individuo alistado
pocl·erá no m esmo acto scientificar o pr·etor por J?etiçüo, afim ele ser
feita a. exclusão. uma vez verifi·cacla a iclentid·acle.
Art. 4. 0 O oJ'ficial do r egistro ·rem etterá a!llnualni énte ao prefeito municipal uma Usta elos nom es elos eleito-res l:afl ecitlos, com
os i'.esp ectivos ,qua,HJ'icativos extrahiclos elo livro ele inscrlpçilo.
Paragrapho unico. Dentro elo Pl'azo el e IO di·as, o prefeito
fará publicar essas listas pelo jornal official da Prefeitura ·e remetter.rt um ex empl::ur a todos os pretores, imrn. os erteitos de
clir.eito.
Art. 5. O pretor e o oWcial elo registro perceberão pelo serviço eleitoral 200$ mensaes cada um, pagos pelos cofi'es da J\llunlclpall clacle.
Art. 6. 0 No .dia designado para a. ·e leição e nos que se lhe
seguirem o preto.r perma.n·ecerá em sua p.reto·ria desde 10 horas ela manhã para receber os votos elos eleitor.es alist:adifs na
mesma.
~ 1.° Chamado o eleitor rpelo livro de registro elo alistamento
c ·c omparecendo, exhibirá o seu titulo ao pretor, que o .examinará,
r ecebendo os seus votos em duas ceclula.s, uma contendo seis nomes
para os intencl·entes de circulo ·e outra com um só nome para intendente por todo o Districto. No caso ele duvida sobre a identi-dade elo
eleitor, seu voto será tomado em .separado.
0

~ 2." rSobre a mesa do pretor s·erão collo.caclas t'f.E>s urnas de
vidro translucido com uma só abertm;a na parte superior, sendo
nma destina.cJ.a á.s ·c edula.s de Tntencl·entes por circulo, outra de i~1tendentes pelo Di.s tricto e .a terceira para os diplomas.

O eleitor, depois ele inscripto •O seu nome no livro proprio,
depositará. os seus votos 8'111 enveloppes fechádos, iiiC!istinguiveis
por qualquer signal, nas urnas p;roprias e o àiploma iía que lhe ê
desti-nado.
§ .3." Finda a chamada di,aria, que s·e rá áe 300 eleitores, continuando no dia imme.cJiato e 13eguintes do numero em que ficar na
vespera, o pretor, .a ssistido de 13.eu ·e scrivão e dos fis~aes :que tenham
comparecido, abrirá a urna ·e m que foram depositaãos os votos
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par,a intendentes el e circulo, con tacrá à.s ceclu las, veritici!JrfL si 11a o
mesuw num ero el e :assi'gnaturas ele -eleitores c depois abrirá as
ceclulas, uma por um a, lerá em voz alta os nom-es escriptos e simultan eam ent e o escriv iio irá J'az enclo aclclíGào elos votos até o
ultimo, e, terminada a lei tu-r a e contag-em elos votos, o ju iz proclamará o res ultado. p'r oceclcnclo elo m.es m o modo quanto á apuração
elas ceclulas depositadas na u:rna destinada aos votos de intendentes
por todo o Districto. Em seguida, fará lavrar a wcta diaría, qu e
sc' rá, a.ssignacla --p or e li-e, p-elo escrivão e pelos riscam; qu e qui zcr nrn, enviando no m esmo dia, por' 'cer ti dão, o ·r'esuJtaclo ao di·rector üa 1-mprOilRa Nacional para se r pnbli cãdo no D·im·'io Off'i c•i((,l no
dia seguinte.
§ '4." Antes de ,alJrir a nrna e c1·e 'iniciar a apuração, o pretor
fará lavrar diariamente pelo escri vão. em seg-uida á assignatnra
elo ultimo nl eito r , um termo onde mencionará, além do num ero
de -elefto,r es qu e votaram, o nom e elo ultimo -eleitor. msse termo
se rá tamb-rm assignaclo pelo pretor.

§ 5." No dia quu se seguir í~quelle em qn e tiv-e r siclo ulti-mada a
chamada, SC>rüo aclmitticlos a votar os eleitores qu e deixar am ele
r csponclr;r a clla. nos dias ant-eriores, pro cerlonclo-sc qn a:nto ao J·uoebimento e apuração elos votos como ficou estab elecido, logo qu e
votar o ultimo. Nesse dia, finda a apu'i·açào o proclamado -o r es nltado, o escrivão lavrará -a acta final, em que fi gurará, al ém elo r esultado dos votos r-e cebidos -e apurados no dia, o 'r esultado total -de
torla a eleição, tanto para intendentes do circulo .a qiJe perten cer
a preto ria como para intendente por todo o Di.stricto , contendo os
nomes elos candidatos v.otwclos, num ero d e votos d e cada um, o
numero d-e eleitores que comparaceram e o dos qu e deixaram el e
comparecer.
§ 6." Todo o candidato tem cli'l' ei to á apres-entacão d.e um fiscal
em cada m esa eleitoral, não podendo esta, sob motivo algum. r ecusar a assistencia do fiscaL

Art. 7." O pretor que não comparecer até ás 10 horas ela m anhã ele qual.quer elos dias em que se ti.ver el e r ealizar a elei çáo,
sem ter com a necessaria anteced-encia passado o exercício ao se1.1
substituto legal, incorrerá na multa el e 1:000$, qu e lhe s er-á applicada p.elo juiz presid ente da junta de apuraçã,o, sendo substituído
na presi.dencia da mesa eleitoral pe.los seus substftutos, na ord em
el-e sua preferenci.a legaL
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Em igual p ena incorrerá qualquer destes que, ·e stando em
exercício, dei xar ele passar esse exe·reicio, tm11bem com a necessaria
anteced.cncia, 1.10 caso de imp edimento, a quem o deva substituir.
Par::: gmpho uni co . Quando, pela falta do pretor ou ele seus subsUtutns le;;a e.s, d·eixar de eHectuar-se a ·eleição em qnalqucr dia,
será real iza.da ou continuada no imm edi ato ó ilos seguintes.
Art. 8." Ao pretor cabe providenciar sobre o polfciamento elo
recinto em que se realiz ar a eJ.eição e de suas immediações, req msitan do das autoridades eompeten:::es a força necessaria.
Art.. 9.° Cinco ·dias depois, ao meio dia, r eunir-se-hüo os pretores no edifício do Forum, sob a presiclencia elo juiz de direito
mais antigo, levando ca.cla um os títulos ·dos eleitores que votarem
e as certidões das actas da eleição.
§ 1." Esta junta f·ará, pelas certid\.ies apresentadas, a somma
dos r es ultado s parciaes ·e proclamará o total, que será publicP.clo
no dia immediato p elo Diario Oj'ficia l, pela fôrma prescripta no § 3"
elo artigo precedente, e entregar á, no prazo de tres dias, a cacta
<candidato ele"ito, uma certidüo que •lhe servirá cr'e diploma. i:lerilo
consid era do s eleitos os oito cidadãos mais votados •em eada circulo
e os cinco mais votados nr- eleiÇão por t odo o Districto Federal,
sommados os r e.sultados par,ciaes 61Jtidos na vofaçào mi1nominal.
~ 2." No quinto dia de]:!ois da ap uração os candidatos diplomaelos se reun~rão no edificio do Conselho Municipal, afim de procederem á verif.kaçã:o de poderes, ele conformi claci:e c·oE1 6 regulamente
que fôr expedido para a execuçüo da presente lei,

Art. 10. O Districto F'ederal fica éiivh!ido ·em dous círculos
p·a ra a eleição de intendentes, comprehendendo o 1o as pretonas
1 11 , 2a, 3a, 4\ 5:t, 6rt, 7n e sa ; e 2\) ·as pretorias 9n, 10\ 11~'~, l~n, 10 \
14" B 15". No caso de vaga a eleiç1Lo se f.ai;á pelo circulo em que
s e der a vagn. •o u por todo o Districto s i s e tratar de intendente
eleito -em todo ell e.
Paragraph o uni co . Cada circulo ·elegerá oito intend entes, poclendo ClLda eleitor votar em sois nomes.
Art. 11. Noventa dias depois de publicada a presen te lei, ta rse-ha a cl-eiçào de intende11tes municipaes, d.e accôrdo com o processo aqui est abe•lecido, e -o seu man·dato durará tres annos, a contar do dia da eleição.
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§ 1. 0 As eleições seguicntes, para a ren ovação do Conselho, se
farão t riennalmenEe, em dia correspondente ao em que se l'ealizar
a primeira.

s 2." Oito cl ias depois ela eleição , os eleitores poúerào r ece ber
dos pretores r es pecüvos os seus títulos, dei:xoam1o recibo .

Art . 12. O prefeito municipal forriecorá aos pretores o material preciso para o alistamento, revisão e processo eleitora l.

Art. 13 . Os poderes ele qu e se acha investido o prefeito, por
não se ter constituiclo o Conselho Munícipal ·eleito em ill ele outubro de 1909, cessarão no dia em que se contítuir o Conselho qu e
fôr ·eleito, ele ·c onformidade com a presente lei.
Art. 1-1. 'l'rinta dias antes elo estabelecido par.a. a êíeição, ticarã
suspenso o alistamento, afim ele serem relacíonaclos õs nomes dos
eleito.res em lista alphabetica, elim inando~se os ·dos que tiv erem
falleciclo, mudad o de domicili o ou incidido no dispositiv-o do art. 71
da Constituição .
~ 1." A elim inação por m udança de domicili·o será feita me.
cl i ante requerimento da parte, instruido com a -respectiva prova.

Quanto á eliminação de eleitores, h averá. os mesmos
es.ta.bel ecidos para a inclusão, na conformidade do art. :!" .
Art.. 15. Constituem crime :
ct) a. inscripção indevida. ao eieitor ou exclusão contra a l ei ;
b) a falsific-ação d.e qualquer documento el'eitoral ;
e) . a .alteraçào ou falsific ação da acta eleito-ral oU ele sua certidão ;
§ 2. 0

recur~os

cl) a a lteTação ou falsiHcaç1í.o, n o todo ou em part e, ele titulo
eleitoral ;
c) a inscdpçfLo d·o eleitor em mais d e um<t circumscripção
eleitora,! ;
f) qu:üquer fraude que altere o resultado de uma eleição .
-~ 1." S i o crime fôr praticado pelo preto r , juiz de díreito ou
esc-rivão :

P ena -

ele suspensão do empergo, por seis m·ezes a um anuo

e m ul ta de 1:000$ a 5:000$000 .
Si po:1· qualquer outra. pessoa :

P cua. - de dous a seis mezes de prisão e multa. de 1: 000$
a 3: 000$000.
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~ 2." O processo tem acÇão publica, por denwncia do J\1inisterio Publico na Justiça Feclerá'l, e pócle Lambem ser intent aelo por
qualquer eleitor municipal.
'S 3. 0 O processo é isento el e custas e selios e t em pref.erencia,
quanto a SeU .andamento, SObre todos <OS OUtros. 0 juiz O julga de
1ne-rU'is e não acl istri cto a formulas.
~ 4." O procurador da. Reptiblica, a quem fôr, por escrípto,
cl euunciado um crime eleitoraL que não promov'er o respectivo
processo incide na sancção do art. 207, n. 4, do Cocligo Penal.
Art. 16. Continuam em vigor, na parte não .revogada, as
leis anteriores, cujas disposiçõ es o Governo consol'i dará em regulall l ento.
Art. 17. R evogrum-s e a.s disp-osiçõ es em contrario.
Senado Ji'ed•eral, 26 d·e setembro d e 1910. - Quintino Bocayuvct,
presid ente. - Joaq·u·im. li'er·r eim Clwves, l" secr~tario . - Ped?'o Aug·n slo BoTges, 2" s ecretario.

ASSUMPTO ECONOMICO

PARECER
N. 358-1911
MANDA DECLARAR ISEN TOS DE QUAE.SQUER IM.POSTOS
DE Il\1'P 0\R''I'AC!Ã0, INCLU:S<IVE OS DE EXPEDIEN'l' E ,
TODOS OS UTENSIILIOS E MATERIAES DESTINADOS A'
CULTURA DA 'SER1INGUE IRA DO CAUOI-IO, tDA MANlÇOBA
E DA MAtNCMJBEIRA, ETC . , E DA' OUTRA!S PiR:OVIDENC IAS; COM PARECER ;FAVORAVEL DA C OM M:'l!S'SW DE
FINANÇ•A'S
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A Commissão especial ·nomeada 'P ela Camara dos ·S rs . D e,putados para dizer sobre o plano de ·defesa da borracha, ·organizado
pelo Po der Ex·ecutivo e submettido á .apreciação do •Congressu Nacional em m ensagem de 14 de setembro u ltimo, vem ·d esem penhar&e da tarefa que H1e foi commettida.
O <.tssu mpto, pela sua indiscutível relevancia. !pela vari·edade
dos s eus asp ectos ·f.\ sobretudo, •pela ·complexidad·e das m ed.i das qu·e
exige, para u ma solução urgent e e dfi.caz, ·o brigaria a d·e morado
est·udo ·e a mi'nu ciosa apreciação. Como, .porém. a materia te•m
s·i·clo ·de algum .t empo a .esta •parte ·exam inada e. amplamente discutid a, mesmo n esta Capital, qu er pelos competentes, quer pela
imprem.a, em geral, a Gommissão e·n tende .poder iforra:r-se a maior
trabalha, t raZ'end.o ao conhecimento da Gamara uma clara e sucr. i,nta ·e xposição, com o intuito .a penas ·de habilitai-a a dar a sol u:;ão a deq ua da e opportuna ao insta n te pr oblema .
);[ão prescindi l·á., todwvia, de compe'n·d i ar, em •b rev es termos,
as m gnifEstações diversas que o assum11to tem sug;g('rido a gover-
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nos e publkistas, que. ha .tempos, !previram a crise a que ora cllcg·amos, ·C :pan.t a qual invocaram a attenção da administração
publica.
Em 1860 o Dr. Anton-io Coel!Jo d·e Sá e Al!Ju.querque, presl·
dent-e ela então Província do lPará, assi•m se expressava 8'1'11 sua
f!'alla á Assembiéa Legislativa;
·'Hoje as rendas ela Província são .prosp eras por causa dos
direitos sobre a ser.lnga; mas sl .por alguma even tualiclaccl e o pr eço
clest·e genero :baixar as rendas descerão e a Provmc!a, a falta
•le outros .procluctos susceptíveis 'lle imp-osição. ver-se ,lla eu1 apuros
p-ara. satisfazer as .s uas necessidades."
Dons armos mais tarde o Conselh·e iro Araujo Brusque tamJJcm
lembrav't -clis sertamente 110 Helatorio apresenüvclo <w Governo
c-e!ll·tral:
"Não esqueçwmos qn·e os sirlngaes vão sendo 'destruidos e que
o producto ·qu e delles provem eleve diminltir para o fwturo, que
ngistrará então nos a.nmte:: da l!istoria o t em po que p erderal1! os
ewvrehendeclores desta incl·ust'ria e os males ·que soffpeu a popula ·
çáo t] Ue a ella se cleclica."1
Em 1882, V•lnte annoB cjepois, o Commendaclo.r 1Pimenta Buenu
publlcava no Jornal elo Co?nme?·cio, desta cklacle·. U!l1la serie de
ar.rigos. fJUe enfeixou em bro ch ura, cleclicacla a 18. <M. o Imperador.
Dessa brochura o Minlsterio ela AgricultuDa fez r.emess•a de 25 exemplares a ·cada um dos presidentes elo :Pará ·e ·elo Amazonas, acom panhadas el-o .a viso ele 19 ele março elo me·s'll1o anno, em qm' "mui
par.ti cu larmente s e lhes r ecom mendava tomass-em maximo interesse
no estudo de a.s sumpto de t<pnanha ü111portancia para as duas Provindas e para -o Est<vdo, e ouvissem a r·espeito os homens co111'pe·
tentes pliJ.a experiencia adquirida, •dando emfim sciencioa ao Governo de tudo quanto con trjbuisse para apreciaçã;o das condições
ela lndustria. extra.cti va. ela borra.(Jha, e propondo as p-rovidencias
que fosse mister adoptar por parte d.a Gov erno Geral, quer no
intuito de promov·er a cultura ela seringueira ( siphonia elasti cai, quer no ·elo melhorar a. sorte ela :p opulação •que se emprega
na extracção do precioso pro'éluoto."
A .imprensa ele Belém c a Asflociação Commercial da mesma
cilhtde oocu.p arwm-s·e dos ar.tigos do Sr. Pimenta .Bueno . a que o
Governo Geral ·dera a devida imp-ortancia . Mas. a cri:tlc.a fo1 super-
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ficiaJ, )Jor clestítuida de o·bserv.ação, bastando salientar que puulla
em dLt·úda as cen.t eua,s ele mudas qu e já un 18'7 0 tinham sahi·do
elas margens do Amazonas para as possessões inglezas, .onde, um
anuo depois de publicado o folheto -elo Sr. Pimenta Bueno, se iniciava a distr.i buição d e s ementes e .pl<tJnta~, que actingiu depois a,
proporções extraoruinarias.
Nos ulümos annos do lmp ério e 11a ·primeira, decacla ela Re]Jublka não se cogitou elo assumpto, emlJonc os r u·c;ursos abundantes
ministrados aos J!Jsta clos ama:wniws e ã Unü\.o .p ela ·e x t raJcç~w do
ou.ru n egro, precisamente n esse ·clccursu el e •t ern'[Jo, devessem soli·
dütr [ L maior attenção ·e justifica,r todos os cuidados em benefi.cio
da r egiã(\. qu e os ofl'er.ecia á riqu eza nacional.
Em 1906, o .p robl ema ela borracha !'oi t razido pela .primeim
vuz ao estudo elo Con.gresso NacionaJ.
Em sessã-o ele 6 ele agosto o Deputado ]Jaraense 1Dr. Passos
de Miranda ·F ilho, após criterioso e do cum enta do estudo da situação ela horra~ha - s e r.in g a, apr es entou Lt l ll vr ojecto de lei rogulamentanclo o respectivo comm e.r ci o .
Sobre esse proi ecto cl:eu ex.tcnso IHLl't!cer, como r ela:tor d~t Cou1·
missão ·da Agricultura ·e lnclustria, o Deputado balüano Sr. Miguel
Calmon, qu e sali entou, co m 2. bundanLe ex.po::;ição elo faotos e de
cif1·as, os ·peri-gos de qu e estaVêc ameaçado o .p.roducto ama~onico
em face ,cJa concurreneia oriental. Ao proj ecto do 1Sr. Passos de
Miranda •F ilho ofier·eceu a Commissã o um substitutivo, wuctorizanclo o Poder Executivo a ado.p .üu 'Varias p-rovidencias e a entrar em
accôrclo com os Estados productor es ·da gomma elastica para mel'h or r egular a sua exploração c commercio. FroJecto c substitutivo,
porém. ·não tiv eram andam ento. Cmnpre sali en.tcu·, entretanto que
clahi promanou um movimento el e salutar r cacção contra a alhelação e des·ca.so dos poderes rp.ulJlicos locaes e geraes r elativamente a
um ássumpto que, de ha muito, nos devera ter preo.c cupado.
O illustre Sr. Augusto Monten egro, quan uo Go veJ"tHtdo.r do
Pm~á, occ;upou-::;e -ela ma.tcria nas ultimas mensagens ao Congresso
elo Estad·~, lembrando a .neces;;iclacle de trausfoDmar a in-dustria
extractiva ela borracha numa verdadeira .in'llustria agrícola.
Consoa11t b esse ·p ensamento, o professor J. Hmber. elo 1M usen
Gmlcli, escrey eu uma memoria de propaganda, intitulada S e1·ingtwira, •n a qual deu insü-ucções sobre o plantio que elle aconselhou
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fosse fei.to em lar,ga escala, no Valle do Amazonas, co mo o remeodio
mais efficaz •contra a concurrencia de Ceylão. •P ara fom entar esse
plantio o h·onraclo e opero so :Sr. João Coelho, actual Governador
daquelle Estado, solicito u e obte·v e elo respe·c tivo Congr esso as
leis ns. 1. 100 e 1.109, de 5 e 6 de novembro d·e 1909, erm qu e
auxil ias e favores ode varias especie·s foram concedidos aos que s·e
entregassem a esse genero de cultura.
No intui.to de es·t ender .t aes favores ao TerrHorio do Acre e
empenhar .tambem a União na concessão •d os premios de esti-mulo
aos plantadores da borracha .em qualquer ponto da plani.cie am.azonica, a bancada paraense, por -seu illustre leacLe1·, o S.r. G. de
Lyra Castro, organizou UJm proj eGto de lei, qu e tO'mou o n . 229,
de 1910, e que, apezar da magnitu·de do assumpto', não õbteve pa.recer da respe·ctiva Com-missão .até o pre-sente momento.
Em 22 de fevereiro de 1910, sob os auspidos da patriotica
A.ss·oci ação Commercial ·do Amazonas, r euniu-se na ·c idade de
Manáos um eongres•so especiaLmente convocado para examinar e
discutir as •causas procluctoras das crises frequen.t es da borr8"cha
e assentar nas med id a~ cond uc entes ao amparo o defesa do .p rodueto.
Do schema de -materias .propostas ao estudo dos congressistas
vê·se, á simples leitura,. que desta vez o pro b1ema foi encarwdo em
to.da a sua vasta .complexidade . Concomi.tanteme.nte ClD•ID os trabalh os ordi·narios . duas not.ave is conferencias foram feitas por membros do Congresso. De )lma se incumbi u o •S r. Dr. H . <C. Pearson,
qu e mostrou, com o a uxilio de proje·cções luminosas, o espantoso
increme.nto da cultura da hevea no Oriente e a larga app li cação
do produoto na man ufactura norte -americana . A outra fel-a o Sr.
Passos Miranda J:l'ilhü, delegado do Governo do Pará. que expoz
e justificou, em um plano ele ·con.iuncto,, as me·diclas necessarias ao
desenvo lvimento do 'Valle ·elo Amazonas sob o tripli c8 aspecto da
hygie·ne, ela al imentação e elo transporte . As ·conchwões do congresso nas suas r eun iões diarias obed eceram tambem a. essa orien·
tação. E da1Ji poT -dea.nte, é ·mister m encio nal-o, o pro·b l em a não
poude m ais ser enfr entado sinão ·d ebaixo desse aspecto geral 8
complexo .
Sobre1rei u em prineipios deRte anno uma ou·tra crise do produeto. talvez mais grüve ainda, pela queda brusca -dos preços qu e
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mezes an.tes tinham se elevado a .p ro.p orções .nunca vistas, e por
encontrar a regiào aüHla combalida no seu co.mmercio e nas suas
fontes ue riqueza pGlo s effeitos das •cri8es anteriores. De•sta. v ez.
fslizmente, impor ta r egis tar com louvor, os go·v rnos locacs e tambc·iTl o federal res<.'l vera.m tratar pratica e efficiente.men:te -do assm11pto. Os Governadores do Pará e do .t\:mazonas, aos quaes espontaneamente se ass ociou o de Mat'co Grosso, -de combinaçào com
as re"Sp ectivas associações commerciaes, convencionarrum adaptar
medidas de 5alvaçào no pres ente, e constante pr ecaução quanto
ao futuro.
Essas pro v id encia~ fo r rum as seguintes:
1." Croaçào de dons bancos de credito agrícola e hy.pothecario,
cem o capital de tr es mill.Jões ester.liuos cada um, garantindo cada
Estado um juro até G ''[", ouro, sobre o capital do respectivo ·b ancc .
Esses insti.tu loB de credito terão suas sédes em Belém e Manáos ,
serào organizados elo mesmo modo e reger -se-.hào por estatutos
id enticos. ·Serão administrados por clir8ctorias autonomas, eleitas
pelos respectivos acciouistas_, ·com excepçà:o ele um llirector, que
será de nomeação do Governo de cada Estado; mas, além ele subordinada cada clirectoria a um Oo1nü 6 ·el e fiscalizaçfw, escolhido pe·lO
m e"Smo proce-sso, as operações. a ·qu e poderào entregar-se taes institutos terào o seu object.o, limites e condições determinadas em lei .
A J'uncção principal deBses bancos s erá fornecer á lavoura o
auxilio de capitaes e de credito, e amparar o productor da borracha contra o excesso ele especulaçào dos intermediarias.
2." Proruulgaçào, quanto antes, :de leis tendentes a melhorar
o pre.p aro da borracha amazonica, com o duplo intuito - a) de
evita r que esta, que é superior ás demais, pela qualidade do l atex,
nào lhes venha a ser inferior pelo prol!esso, e I!) ele conseguir que,
na ex.portação. tenhamos um typo unico, de primeira qualid ade,
elimi n ados para esse eHeito, os typos in termedios e inferior.
3.0 Autorização aos rlous .governos para solicitarem o endosso
da União em um em.prestimo de seis milhões esterlinos, fazendo os
ajustes e convenções necessar,ías .
Esse emprestimo será destinado a ampa.rar os .prodnctores de
borracha -e o commercio amazo.nico contra a •crumpanha baixista
do nos•so art1go, com o fim exclusivo ·ele lhes permittir alcançar
uma ra.zoavel es,t abilidade de preços.
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O se r vi~o do emprestLmo será feito .por conta ele uma sobretaxa cr eada na mePma l ei, qu e o autorizar, e .que incidirá sobre
toda a exportação. A mesma sobr etaxa os dou s Elstados se empe·
nha:rão por obter seja cr eada, .pelo governo de Mat to Grosso, sobr e
a borracha do r es,peetivo tcrritorio, e pela Oni ào. sobre a produzid a n o Ac r e Fed eral .
4.0 l senção de imp ostos, durant e 15 urmos, ús empr ezas, qu e se
organizarem para o es tab eleci m ento ·em Belém e Maná,os, de duas
l'abr ica s de TeCinação de bonr..c:lla, c antorizar;fw aos se us governos
para ce lebra r em con trnc trm, exr; Juid a, nJ)solutam enl'e. a iüéa Lle
privilegio ou monopolio.
O Chefe clH Nacão, 11 0 1' seu turno, o11vit\ em r eunià o minist erial. a exposiçiio que a r epr dSi.'Jitaçào paraense, por um dos sc11S
m embros .mais ll ecl ira-llos :10 est udo el e qtwstiics Pconomicas, o Sr.
Pa;ssos Miranda Filho, lhe fez so br e o momentoso ass ump to! apon ·
tando os eff:eitos t emer osos que definiri am para o Th e·SO'Ill'D Na·
cional c ac t ivo in terna ciona l do pai?; do desamr1ar'o em qu e perma necesse a borracl1a mltiva, a,meaça lla od e cl ecliu io irreparavel ant e
o progresso da cuHnrn as iatica. Dahi resnlton qu e por solicitaç?lD
do Governo a.presentasse o mesmo Deputado um plano syn tll eti co,
:ubrangendo nm conjunctrl ele m edida s e m r. lh oramentos mat eria es,
que -seri a incl ispensavel pôr em pral. iea.. des de já, para sa lvar d0
í.mmin ente ruína a in rlm;tl'ia s erin.g neira .
O honrado S r. Minjstro el a Agricultura, vi vam ent e inter essado na solução elo problema c impressionado com os r esulta cloE
que ela cri3e ··d ecorreriam para os ,c ofr e,s ela Nação, equilíbri o ela
sua bala11ça commercial e mo:vimcnto cambial, entregou-se, com
patríotica solicitude ao estudo das pr ovid encias até agora, lembradas, ·coneluincln p ela aprese ntaçào ela exposi çào e plano de
clef•esa ·ela borrach a, que fazem ·o•b.i ccto ela m en sagem enviada ao
Cong-r esso.
E' -de mencio11a1"" .co·[ll elog io, qu e esse plano, a.ntes ele ser
traz ido ú nossa a precíaçào, foi ol'fer.eciclo pelo Gov er no ao exa;me
de uma assembléa consujtiva elos principaes interes·saclos na in·
dustria e no ·commerci-o da borra;cha.

Exposto isto, cab e oda·r a gora uma idéa, per Eunctoria embora.
mas ver-dad eira, da cris e ·q•ue a:ff ec ta o segundo producto ela nos-s a
exportaçào .
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Quando em 1.S7G for::tJm lev8!Llos ao Oriente os .p rimeiros especimens e após as .p rimei-r as arv ores vivas da nossa .s eringa ning u em podera acredi-tar qu e o sólo daq u ellas paragen s fosse tào
admiravelment e favorav ol a sc-.m elhante cultura. Dahi a nos sa indiffer ença e marasm·o cl eant e da t entativa ingl eza ü e tai plantio
nas possessões asiaticUJs; e seus primeiros insuccessos não deixaram ele concorrer pa ra qu e conüuuassemos in:Hlver.titlos e des ea ul:e lado d e perigos tiio proximos.
h:' que não cont.avauws c:om a Lenruc:idad e IA·itanni ca. A [l1' 8
occupaçào -lle exito.. por ILHll la do, e, por ou.Lro, os preços crescentes
do .proclucto, cujo campo de applicaçiio augm en t ava de anno para
anno, levaram .os homens .cJ.aquella raça a insistir no t entamen e
a r ecl obrar cl e esforços d e 1•8 9 6 a osta parte .

D e facto, o plantio orienta l -da h c1; ecL 1J1·u.s'i.li ens•is des envolveu ·
se rJ.. e uma. man eira es pantosa., rcon1o prova m , irT ne usa:vel m cnt e, as
cifras abaixo.
l'l a ntaçõ es d e C eylão:

A. c·rcs
1897
1898
1899
1900
1901

fiGO
7G fJ

1.000
1.2Gü
1.500
De 1904 em rl eante elias Pl'OSCog; uiram deste rnolio:

Acres
Anuo

1904 .. . ... .. . . ..... ' ... . . .. . . ... .
1905 . ... . .. . . . . . . . . . .
1906 .... . ... . ... . . .. . . . .. . , . . .... .
1907 . . ... . . .. . . ... . . . ....... . .. . .

1908 . . . . . . .. .. ... . . ... . .. . . ..... .
1909 .... . ....... . ... . ' . . . . ' . .... .

plan t a:dos

Acr es
erm prod u cçi'Lo

25.000
40.000
100.000
150.000
}80. 000
1-80. 000

1.000
2.000
2.500
3 .500
6 .500
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Na p eninsula de Malacn., ode t err eno mais apropriado á cultura
ela nossa h fiv ea, intenso tem sido o plantio. cujo increm ento se póde
avali a r p Elos seguintes algarismos apenas de um anno .p ara outro:

PI.AN'l'AÇÕES N A MALASIA El\1

Area plantada
Estado
Selangos . ......... . ...
Perak ..... . ...........
Negri S embilan ........
Pahang ..............
Malacea . . . . . . . . ..... .
Wellesley .. .. .. . . .... .
Johore . . . . . . . .... . ....

Numero d e arvor es

1906
44.821
29.612
10.663
483
28 . 784
4.738
4.362

1907
61.552
46.167
17.656
860
36 .946
5.920
10.126

1906
5.477.390
3.990. 462
1.196 .150
81.000
47<2.056
615.940
492.906

123.463

179 .. 227

12.325.904

- - --

1906-1907

---

1907
9 . 648.093
6.648.957
3 .1 65 . 388
166.590
6.019.940
'/67.276
1. 142.196
27.558.440

-----

O •cultivo dernumou -se pelo sul da India e colonias ·hollandezas
e allemãs, -c onstituindo, hoje, uma das mais r endosas e promissoras
agricuJ.turas do mundo.
Até Dezembro de 1909 era esta .a -ext en s-a area alli plantada
súmente da h evea bras·iliensís, sem fallar das outras qualidader;
inferio r es:
Acres
Oey-lão
MaLasia .............. , ... . .. . .. .... ... . .. . . . . . .... . .
Java, •S umatra e Bocrnéo . . ... ... . . .. . . . .... ...... . .. .
India . ..... ...................... . ... . .. .... . . . . ... .
Cololl'ias allem ãs ..... , ... . ... . , . . ... ... .. . . . .. ... .. .

190.000
250.000
92.000
25.000
38.000
595.000
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Um anno depois, em Dellembro de 1910, -augmentou cons ideravelmente o camp.o de plantio do "Pará 1·ubber", assim
.discriminado:

•

.. •_...;;,'\cres

.MalaJs ia
·Ceylão . ... ... . . . .... .... .. .... ...... .. . . ·: .>. .·.' .. .. .. .
I Hdi.as I-Iollandezas, Bornéo, Samôa ·e Ühás · do Pacifico
:BlliriDah ..... . . . .. ......... .. ............... . ....... .
Colonias a llemães .. .. . . ...... ... .. , . . , .. . . ·. .. . ... ·i .. .

:

..

;;,

400.000
200 . 00()
200.000
35.00()
45.000
880.000

A tal resp eito nota a ultima
.nador do Pará:

menság<'\1~1

çlo illustre Gover-

"O Sr. J ohn And·erson .r .ecentemente avaliou que a
área de h evea, ·p lantada só na Málasi-a, se 'eleva a 400.000
acres. Causou isto grande admiraÇão a 'núüta gente e
até m esmo provocou certa controversia na dli1 pr.ensa technica da inclustria do plantia. S e attentarmos'"il'ara as
áreas P'~antadas nos annos de 1907, 1908 e ·l9 09, veremos que a1Jproxirnaclv:trn.ente se cultivarain 50 .000 ac1·es por
anno, para p.refazer, até ao fim d'e 19 09, o tal de 592 .035
acres. Esta cifra inclue só borracha do Pará, r ep.r esentando o -r esto o inter-]Jlantio ·d esta qualicladw·com outros produetos. Para chegar-s.e á estimativa de 400. 000 acres elo
Sr. Anderson é, pois, necessar-io convir em que, ' 'durante
o anno ele 1910, o plantio abrangeu 108 . 000 ac11es. em vez
de 50.000. "
.O Tirnes 1 -em s.eu •s uppl emento commerc~al de 7 de du lho
d o co rr ente anno, d edicado á Ex.pos ição InternaCional de L:on-

dres, commentava assim .o :s uccesso da cultura nos Estados MaJ:i sios:
"Importante co111o se tornou hoje a indust•r ia, não foi
nada facil induzir os plantador·es da Península Malaya·'''~
M. -83
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.mbstituir o plantio d-o café pelo plantio da borracha, e
fol só no momento em que a baixa d.o prego do café coincidiu com o mercado -de alta da borracha quf.' os plantadores se dispuzeram a prestar ·s eria attenção á nova in-dustria. Pôde-se ·dizer que ·o plantio da borracha teve
inicio . no anl).o de 1895 e em 1899 foi ven dida em Londres
::: , .a prim.e ira bouacha do Par á cultivada, pois tinha-s e verificad~~: ;q~ e as condições naturaes favoreciam a cult ura da h evea )?Ja~iljensis. A industria da plantação de
borracha na P.eninsuJ.:;t Malay.a desenvolveu-se de então·
para oá com grande rapidez, e na presente época talv ez estejam empregados na industria 5: 50.000 .0000,
com 140 companhias _ perfeitamente organizadas.
A
ár ea em cult ura augmenta constantemente. Comquanto·
tenham sido submettidas á exp eri encias -outl'as qualidades
de borrach a, táes '·como a castilhôa, a Ceará, a "Funt um ia " •e a "1alldoJ.phia ", é n a borracha do Pará que os.
plantado-r es conHam para :o, .grande ·desenvolvimento·
qtve
inclustriã · éstá destinada a ter em t empo futuro .
As condições meteo1rologicas parecem mais favoravei's
·n a Peninsulá. Ma1aya elo que em n enhuma outra parte
ela .Asia. Encontraiffi .."se alli alta temperatura, chuvas
-~-o u'ti~uas ;·:~., uma ~i.âncle sup er:Dicfe de p1anicie de allu":,l.'·'- · ·
v ião, sendo q_u e ~s demais condições r efer entes ás estações favorecem o continuo picar da planta.
AUirma-.se
que a área de borracha do Pará em cultura na Penin·
·s ul a ·da Malaya a·~ tinge 400. 000 geiras de terra, ao·
passo que a ·destina,d a. á plantação comprehende 700.000
geiras . .Os _;;tlgarismo.s relativos á producção da borracha
na- Península Malaya ,accusam de· anno para anuo·
um augmento extraordinario. Ha cinco annos a quantidade da borracha exportada era ·de 885 t·oneladas;
o -anno passad-a augmentav,a par.a- 6. 500 tonelCI!das -e pa.ra os quatro primeir.qs mezes de 191-1 é calculada em perto·
de 3. 000 toneladas" .

cia

Em geral, -as colheitas d,as varias procedencias, de importansomenos .até 1904, -offerecel'a m dahi avante condições no-
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tav-eis de pr.osp21ridade, a juJ.gar por estes dados da producQã':l
global do Oriente:
Annos

Pounds

1905
11906
1907
1!l08

397.347
1.145. 340
2.158.962
4.683.560

De 1908 pam 1909 o· producto das plantac0es aug11nentou de
o/o. Em 1910 a pr·o ducção excedeu .a es timativa fei·ta. O
S.r. H. K. Rutheford, de Colombo, g;rande interessado nos nego··
cios d e bonacha, calculou, para o anno passad·o, em cerca de
3 . 500 tiiHteladas a produccão asiatica, e, no em tanto, a p.roducção
ve rificada ascendeu a 8 milliões d·e ll:!i.lo:s, consoante .as estatísticas mais · rigorosas. E nãb nos escape um reparo pertinente: emquanto as colheitas orientaes V·i nham, dentro de u1n lustro, de pouoas centenas -de kilos a 8. 000 toneladas, a prod·ucção do Brasil,
cnm a abundancia d.os seu s recursos naturaes, subia apenas de 3()
:J 40. 000 toneladas, no clecenio -de 1900 a 1910.
1~0

Da proclucção do primeia·o trimestre de 1911 o Inclict Rubb er
Journal apres &ntou, ·em maio, a seguinte curiosa estatística:

JaneiJro ... .. ....
Fev.ereiro .... .. .
Março
•

Na

o

•••

••

•••

1909

1910

1911

libras

libras

libras

345.593
361.425
441.251

768.743
728.458
899.383

1.329.17()
1.490 .849
1. 916.219

1.148. 260

2.396.584

4.736.233

mesma fonte, numero de outubro, ·encontram-se algarismos que trazem a producção em libras do Oriente, no éiecurso de
lanei;ro a agost.o do c\:irrente .ann·o, adncla em cotejo com
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R

res:

producção

em

igual

periodo

dos

Malaya

1911 ...... ....
1!)10 . ....... ..
1909 .. ..... . ..

11.583 235
7.229.282
3.447 .3 38
o

dous
Ceylão

3 241.097
1. 575 373
727 .900
o

o

annos

anterio·
Total

14.824.332
8.804.655
4.175.238

Já é para assombra.r a progressão realiznda e por ella se póde
líl.'ever a gravidade da coneurr.encia que ameaça a borracha nativa
·e m periodo de tempo relativamente breve.
Registram os estudos referentes ao assumpto que os vastos seT·l ngaes cultivados possuem presentemente perto de 160 milhões de
}lés, só da m elhor qualidade de borracha,. hevea brasiliensis . Ora,
:J arvor e pód:e ser, via de regra, sn ngratln. na As ia, após seis annos de plantada. Attendendo que hôa parte dessa.s arvores foi
plantada ha alguns annos atraz e suppondo que os 160 milhões
venham a fornecer, na época de sua maior ou menor matu.r idade,
1.1ma média de 500 grammas de borracha por pé, teremos até 1916
u ma producção or iental que dup.Ji ca a exportação brazileira ·e ent ra em massa eom ell a no consumo mundial.
Menos temivel não é a persb ectiva se calcul a rmos a futura p.r'o·dllcção asiatica pelo num ero dqs acres cultivados, ]lOis qu e, a julgar pelos resultados obtidos em 1908, as diversas compa,nhias or-ganizadas acreditam com bom ftmtlamento na estim1Jtiva de uma
t on elnda de borracha por 10 acres, depois do oitavo ann-o, na sua
maio.r ia das plantações bem admin·i stradas.
Rel e ~ a notar que O·s .a perfeiçoamentos da .agronomia hodfe.rna
e os novos methodos d·e cultun,L a!li, dia. a dia, tentados influirão,
atl certo, em s entidü favoravel para producção .s empre maior.
Imp orta não esquece:r qu,e a borracha cultivada já tem logra·
do m elhor cotaçã:o que a nativ~ , em r azão do processo do seu beneficiamento, pelo qual se r ecommenda RO sel'viço immedLato da
manufactura; e assim, embora inferior em qualid.ad·e, ella prestase, ·misturada ou não com a nossa, a um grande numero de ap·
plicações industriaes, desviando d'o consumo uma boa parte da
producção brazileira.
Esta ponderação, que é irrecusavel, l evou o lNnancieT, de 21 ele
ahril do cor.rente anuo, a usar destes termos, quando os Estados
sel"ingu eiros estavam 0rn caminho dé combinação, pouco mais t.ar-
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d·e realizada: "Se precauções fossem tornadas ha 10 annos, nãO>
existiria hoje ·e sta imrnensa industria eultivada e, n este ca;so,
or' lucros dos n egocias lia bon.a cha d·e penderiam da boa v ontade do.
Gove.rno do Brazil. Ago;r.a, •ao contr.ar.io, a existencia da indu>~ -·
tr•i a extrachva do valle do Amazonas depende em pottcos annos dorr;sultado ·esperado das plantaç_ões do Oriente".
Accres ce que o custo por que s e obtem o prodttclo astatico é·
regularmente rnodico, condição segura de victo.ria na competição.
prevista para 1916. Lá, para .situação avantajada no mercado do·
consumo, concorrem es tes factor es: barateza da mão de obra,
transporte facil, fretes Ted uzidos, aus encia de qualquer impostO>
ele sahida, capital abundante. Entre nós o custo de p.roducção é·
bastante elevado: o trabalhad·o r escasso e caro, vida difficil pelos:
a ltos preços dos mantimentos, fr etes exhorbitantes, aggravados pelos p esados clir eiLos de exportaçfLo, fa:!ta de desenvolvimento de·
credito, nume.rarto insignificante.
Não ilispira receio a diminuição elo consumo, ~nt e s caleu1a-se
0 seu augr - E:1 i·. c f · r~. ··; -~~l o 0u ln :·ij a ·.:ll lf·ll!.H:. n 'L L\ .1.P.end end.u ás,
pinas de bicyclettas, mo-tocyclos, aucomove i·s ( estes ·e xigem a me-·
lhc.r qualidade rlo Po.rú r ubb e·.- e preciB.:.tlll de waiil ela metade da
l'-OBsa producção), apparelhos drurgicos, botas, sapatos, galochas,.
(empregando só o.s Estado.;; Unido.;; na indutr-ia de calçado 15 mil
ton eladas), tubos de diversos misteres, mangueiras para incendio,
roupas imp erm ea.veis, tecidos elasticos, mackintoshes, t apetes e .outras imporian t.es applicações do produclo, crea das pela eledrifleação rnda yez mais generaJ.izarla das es tJ'a das de ferro, pelo uso·
crBscent.e do telephone e, no que concr.rne ás qualidad es mais baratas, pelo calçamento das rnas, etc.
Seni em bargo, já f.oi lembrado com justeza qu e, mesmo qua.ndo·
as necessiclade.s de consumo se elevassem pe.Ja.s riõvm; fontes de
app!icação do proclucto na proporçã.o de ·s ua PJ'Odur.ção sempre crescente, não poder.i amos, passados quatro .o u cinco .a nnos, exportar a
nossa borracha lucrativamente, se continuaTmos nas circumstan..
cias ingratas pTesent es. A procura decorrente de producção maior
reflectirã, sem duvida, no declinio dos preços, ficando, então, o.s
m ercados entregues aos productores que n.a competição podem
vender a preço mais baixo, com lu cro razoavel, e fóm ele linha os
concur.rente·s que lhes não possam r esistir sem auferir lucros, em.
igualdade ele condições.
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- .-.---Os pr·eços elevados com que precisamos Yender o producto nat ivo, na folga que t&mos .a inda por cinco annos, podem restringir a procura do genero e determinar o empTego de ·expedientes
·que o substituam, bem ou mal, nas manuracturas .
O emprego da borracha reusada tende .a augmentar, como se
vtorifica pela sua ·importação nos Estados Unidos, subindo .all1
elE- 3.000 a 15.000 toneladas, de 1908 a 1910. As fabricas da Nortê
America consomem annua lm ente cerca de 57 milhõe.s de kilos
d<:: bor.raclla reusnrlfl, cinco milhões de ki los de sullstancias plasticas ·similar es á bonac!Ja, 91 milhões de kilos de va:rios ingredientes e misturas e 68 milliÕGs de outros materiaes destinados â
manuf.actura conjuncta daquelle paiz.
Assim, não haja illusões; o ·a ugmento progressivo da producção e a baixa fata l .dos preços forçarão, bem cedo, a borracha do
Br?zíl a entrar em fran(;a e temerosa concurrencia com a borracha estrangeira.
Tem, pois, o Gov-erno razões sobejas para declarar na mensage m que a.pT.e ciamos :
"Do exame das pondições em que se c:ncontra .a industri'a d1a ·borracha no Brazil v.er.ifica-se que commetteremos um g.rande El!To se deixarmos que qualquer .outro
paiz arr uine os interesses formidaveis que u nosso seringue'iro, empregando apenas processos empíricos, lutando
com obstaculos de toda ordem, nos creou no commercio
de um do·s generos de maior necessidade para a civilização moderna. Já foi )lll1a imprevidencia o termos deixado
qur. a concurrencia ·estrangeira se organizasse e desenvolvesse a ponto ele constitnir ·a ctualmente um .i.nimigo
que nos ameaça d1esbancar do mercado, sem que fossemos tomaJado paraJl.elamente as medidas que 1ws mantivessem sempre na situa.ç;ão ele completa sup er-ioridade que a
natureza nos deu."
Apezar do perigo, devéras assustador para a economia da Nação, o Gov.erno olha confiantE para o futuro quand::> assevera Jla
sua expos.ir;ão. lida ern 14 de setembro ultimo perante os deleg;ados dos Es•t ados e assoclaçõe~ commerciaes mais interessados na

-Solução do magno problema: .E' todavia bem. certo qne sú succurnbiremos na luta se continuannos ·ac -t);-àços cruzados e não quizernws tirar particlo elas conclições naturacs privilegiadas elo paiz
para a p1·oczucção ela bo1·racha. Mais' a(lianté -accrescenta que, para
conjurar a situação penosa do producto: E' necessario trabalhar
de ·a ccórdo com um plano de conjuncto em qu e sejam postas em p.ra..
t ica systematicamente medidas qu e SE: completam, visando fins pré-v:amente determinados".
Sobr e esse plano, n:gor a sc;bmc'-ttido a'J Co ngresso Naci onal,
assim se expressou a assemblf a -d·ó'3 delegados, acima alludÚla.,
-:por sua Commissão especial :
.·:.•;

"Estudando a seri e de ·uiéãidas {j.Ue o Governo fe'deral pretend e r ea H.z-ar em d·e:fesa ·d a ' ;industria brazi-lei ra da borracha, seriamente ameaçada em - futuro . não
remoto pelo similar estrangeii·o eultivado, · a Commissão
p-ensa que si o plano de conjuncto ·do Gov-erno n ão dirime de prompto e de modo completo todas as dlfficul.
dades de 40 annos de imprevi•denoí.a dos l>Odefês publicas, gerEt.es e loc:.ws e dos rrroprios interessados accumuJaram sobre uma industria Que poderia ser hoje a mais
luct-rativa e por isso m·esin.o .a mais l.l'llportante da Nação, attende, todavia, á ma'i01~ - ']Ja'tte·: dos problemas, -c uj a
,golução ')Jrévia se está a impór para que possari1os r·e sistir
effid ent em ente á concurrencia resp e1taver 'qú e se avizinha."
Na ver-d·ade, a simples leitura do _•plano revela que o proposito do Governo consiste em comb'ater as causas varias que
se nmnkam para deixar o preCioso produdo do . extr.e mo- norte
nas diffioeis condições ·em que se vê:
Depois de apresentar as causas complexas da e'i:is e em qu e
se deb:ate a borracha, o Sr. Passos 1\iiran·da Filho disse no seu
-relatorio offerecido ao Chefe do EJstado, em 20 de junho _do corrnte anno :
"Do que exponho, com observação e estudo, clecorrG
clara e insoplüsmavelmente o que temos a fazer :
E' necessario dfminui·r os''tl'IlJlOStos el e exportação .;
E' indispensavel baratea,r ·ú "'t:usto dos transportes :
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E' preciso 1:esolver o problema da alimentaç::io sadia ea ccessivel aos recursos do operaria ;
E' urgente impedir que a elevada mortandade d-os nni cos t~aballi;td.or.t;!s que podem desbravar aquellas flores,.
tas s elvagens ·:::-. os caboclos ·no 110rdeste - sacrificados á
·m·i ngua da .m ais rudimentar assistencia, seja um motivo
• QU E) _ justifique salarios exorbitantes ;
E' ainda imprescindivel reduzir ao mínimo possível os
.·juros do dinheiro de que necessita o productor para fundar
e colher as suas safras".
Or a, a exceptuar esta ultima, a proposta g-overnamental atten·
de a tod•a s· .a,s previdendas lembr adas e apresenta outras que podem
melhorar e clesenvo:lver producção. De facto, alem da iniciativa em
restringir o regimen da sU:p•ertributação e da r·ealização de melho- .
ramentos materiaes .que diminü.iim na carestia elo transporte, na
immea1sa mortJ.alid.a de ·dos ·s eringaes e no aiEo preço dos gen eros
alimenti'Ci-os (ta,nto quanto possível, pois que se mantêm às tarifas proteccionístas), min·istra ai.nda .o .piano favores ·e concess.ões
qu e entend em de perto GQ)H · o beneficiamento do producto e com
a creação de manufacturas qlue, media,rite elle, se podem implanta r
no paiz. E .a ssim nada ter8l'\1Qs. a re·c eiar, quando nas zon.as producto:r;;,s da horracha, a vida ·ll. co conf.orto dos trabalhadores ·e o resultado de sua acüvidade .e esforços estiverem g.a raritidos e facil'itad o
quanto. •o estão nos Estados meridionaes da Republi'ca. Colonos e
capitaes serão p.ar.a alli attrahidos na esper·a nça de véiiderem e
aproveitarem melhor os productos da terra. A mão de -obra s erá
mais abund·a nte ; cO]ll() co-nsequencia, será mais barata ; o preço
d a horracl)1~ sei<'Í propo·rdqnal,m ente mais Jlavor.avel e permitti r á, dentr; de poucos ~iws, o estabelecimento das inãustrias fixas
a lavoura e a criação de gado, ao lado da inclustria da gomma elastica, qu e, po·r ser extra,ctiva, se lla de te1; por pi·ovi8-ári,a, e·m fac e
das lições da historia economica dos povos.
C11mpre. m enci-onar que EJ.S niedidas .suggerídas peJ,o Executivo
comprehendem .a defesa da borracha no 'grão de g·e neralidade qu e·
o assumpto realmente ...abarca, aHiand·o-o com o .desenvolvimentet
maior da actividade e com o proV:éito maior das riquezas ela parte
s eptentrional do paiz. E' Hcito ·espera·r que os impulsos vehe:'ll entes do interesse que as regulares cotações da borracha hão de·
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provocar, d.e concommitancia c.am o povoamento ef!'ectivo do Amazonas e com o apparelhamento econonüco elo norte do Brazil, compensem fartamente a Nação das despezas extraordinarias que ella
é ob.rig.ad.a a fazer agor.a, em p\.lnição de su·a inveterada incuria pela
extensa e opulentíssima região que vae do rio :S. Francisco atê
os nossos limites com as Republ'icas vis inhas do noroeste, não
obstante os recursos copiosos que de lá deflüiram sempre· para
os cofres publicos fed,eraes.
Di·g amos, de passagem, que taes clespezas não são tão elevadas
como se suppõe, o que aliás salienta a propria mensagem .ao refe·rir,se ás medidas já .au.toriza,da:s ; mas, quando mesmo fossem.
custosas, não haveria remeclio sinão decretai-as, para evitar mal
m iüor, qual seria o de termos, dentro ele um lustro, a ·r eceit·a publica diminuída, o balanço commercial desequilibrado e o noss o
a ctivo ·internacional compromettido. E bem se conduz o Governo
ao lembrar .a neces.si'd.ade de enf.eixar todas as autorizações, não
só .as já existentes, como tambem as novas peclida;S, em uma lei ordinaria especial, desde que, disposto a agiT prómptamehte, t em elle
em mira executa1·, s em interrupções, servi ços e m elhoram entos de
naturezas diversas, cujos effeitos depe11d em um dos outros e custariam o triplo e não chegariam a tempo, si foss em a commettidos
isoladamente ·o u por parceUas.
·Sem embargo ela acceitação
missão encarregada pela Cama;ra
nucios-amente tudo quanto nelle
offerecer-lhe ligeiras alt erações
mais a urgencia e a efficacia das

do plano governamental, .a Comele estudai-o, tendo examinado mise contém, julga ele conveni·encia
que, s em preíuclical-o, asseguram
m edidas prop"Ostas .

Ao n. 1 entende a Connnissão ·q ue ás palavras .. imposto ele
importaçã:o" se dev em accrescentar estas oütras " e ele expediente "; e tambem no final da dispos·ição as seguintes: "sendo
da c·o mpetencila d'os inspectorB"s das respectivas alfancl~egas concecleha, me'd.i ante ·ex'a me e processo do que lhe fôr requeri<do para
tal fim".
Quando as i sençõ~es aduaneiras se justifiqu em, ele sobejo, co·
mo no presente mister, é obvio que ellas 1devem ser conc-edidas
lisamente,. :sem res:tricções ardilosas ou delongas burocratic-as que,
via d·e regra, se empregam, e que de f.acto burlam e compr'Omettem tal estimulo, com clescreclito da . administração e desanim o
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d os qu e ·d·esejassem empregar esforços e capita:es na exploração
da indu•s tria Heringueira.
Ainda .quanto •a o n. 1° •e em rel·a ção aos premios ·est·a belecidos
no n. 2°, .a Commi.ssão resolveu que ·ttodos •e stes favo•r es tossem
extensivos ao caucho.
Já a a•s sembléa dos deJ.e'gados dos Estados e das associações
c omme rciaes, intel'essadas no assumpto, op.inou ·da •m·esma maneir a. Segundo ·s eu parecer, os " inconvenientes do nomadismo a
qu e se entregam os exploradores da castilhôa ces~arão com o pol icimnento; elle é inevitavel ·em todos os legares onde ha facil lucro e avidez do ganho immediato "; · e depo.i·s "•s i .na America
CentniJ os governos animam fortemente essa cultura, é certa
m ente porque ella lhes ·0f:flerece vantagens •e sen•d·o o Brazil tamb em ela patria da castilhôa ·espontanea, não h'a razàJo :para .proceder de modo difrerente ".
O Congr·e sso dos competent·e s r-eunido · na cidade ode· Moanáos
.e m Fevereiro de 1910, adoptou a s·eguinte resolução no segundo
g rupo de suas conclusões:
" Aconselhar a os Go·v erno.s a protecção por leis especiaes ·d a ;a~·vorje da c'aucho ( castilhôa ulei), recommeuelando •a o mesmo t empo a manutenção ·das r eservcLs florestaes, onde s·e~a prohibido o côrte dessa ·como ele out·ras arv ores, d·e accôrdo com as ideias ·e mittidas pelo Sr.
A. J . Mendes, !).O •s e ~ •trabalho A proclu cção ele caucho. "
O Dr. Carlos de C erqueir·a Pinto, premiado p elos gov·ernos
fed eral e pa•raens·e nos novos .processos por elle •i nv·enlt rudos p3ira
melho r fabri.cação das borra.chas e sua valorização, obscrva. a r espeito da especie gommifera .que nos occupa:
" O pr.ocesso ·s elvagem e pr·ejudicial daquelles paizes
( P erú, Bolívia e Mexieo), passou para o Braz i!, qu·e ·a doptou •c omo melhor ou uni co conhecido. O la.t ex do caueho. ess·e latex caprichoso que resiste á acção do ar atmospllerico ·e das terrtpe<raturas t•ropicaes oe que faz .os seus extra ctores desespe;ra1'em, pela ·s ua demor3Jda coagulação, é
um latex limpol't•a ntissimo, susoeptive l àe produzir urn c~
borra.cha. nunca v ista até hoje e ela m elhor qu<tliclacle."
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Diz o Sr. J. A. Mendes, na memoria apresentada ao Cong-res·so do Amazonas:
"Está prov.a do que a castilhôa, ü.'abalhada com "tigeUnh'cvs ", como é ·a hevea, (qu e ta-rnbem ao começo (la
inclust1-ia o nosso inclio abatia), p•roduz a media de 300 a
400 grammas 'd e Zatex, por .dia.

E, como um desmen'Udo á cr•e.nc;a ·e rron·ea de que elJ.a, UJna vez sang1·acla, vem a morrer, -encontram-se nas
florestas do Amazonas, já as made1i ras abatidas de •l on'g a
data, mas com as raizes ainda seivosas de leite, já cauchaes reproduzidos das primeiras devastações; ·e já as
arv01res, golp•erudas a machado, ma;s com toda a vitalidade e exhuberanóa <de vegetação".
Pelo que se deprehencle dess·e tr·a balho, tra:ta-.s·e ainda, no
t ocante ao caucho, de uma arvore pouco conheeida sob o ponto
de vista. ele sua cultura scientinica, em razão dos habitas de exploração, que, vari•and-o agora s·e gunclo os .paizes de pro·clucção, po<lem aperfeiçoar-se, como ·rec'o mmendam Clouth e FO'ster no Mexico e America Central. E impo•rta mencionar que, no a:nno •p roxilllO preterito, a Republ.ica elo Perú votou proj•ecto de lei .sobre a
concessão de terrenos nas planioies insalubres da montanha, ineluindo a ex·p loração elo caucho, sua cultunt SY1STE'MAT.ICA, et(1.
· 1Si na opinião aba!isada do Sr. Herbert \Vright, é o caucho o
-"mais pod·eroso succed·ean·eo <ela hevea b1'asiriensis - e si, nesta
estimação, - plantada em r·egulrur escala no Oriente, não .se comprehende que no Brazil se neguem favor·es á sua cultura, quando
se os dá ·á s quaiJidades inferi-ores da maniçoba e mangabeira.
Por ultimo convém .não desprezar o laido commercial da questão, mostrando a tabella inf•r a a quantidrude total, .e m ki1ogmm·mas, da borracha embarcada pelos portos do Pará e Manáos, durante os ultimas 11 annos , d.iscriminando bo·rracha propriamente
dita e caucho:
B01Ta.chn

1899
1 900
1901
1902

.. . ...........
••••••••

o

•

•

••

•

.... . . . . ... . ..
..............

22.894.588
23.997.063
26.326.609
25. 35·9 .-403

Caucho

Total

2.535.421
2. 751.600
3.963.889
3.190.377

25 .430.009
26 .748.663
30.290.498
28.549.780
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1903
1804
1905
1906
1907
' 1908
1909

. . . .. . . . . . . . . .
••

•••••

o

•

•

•

•

••

...... .. ... .. .

. ... ......... .
•

•

••

•••

••••••

o

. . . .. . . . .. . . . .
. ....... . .. . . .

26.884.114
26.200.180
27 .905.982
28.436.733
30.358.712
30.631.737
31.146.662

4.210 . 828
4.443.956
6.010.906
6. 331.022
7.155 . 440
7. 431.614
8 . 305 .5 41

31. 094. 942.
30.644 .13 &
33.916.888
34.767.755
37.514.152
38.063.351
39 .452 .203

Ao n. 4° a Commissão levando em vista a delicadeza da medida .que, d ecr-etada d-e brusco, póde acarretillr maio·r es dHficul-dades aos Estados é assim induzil-os a não acceitar, pel•a autonomia qu e lhes facu l•t a o Pacto FedeTal, a r-educção e a ·eliminação
propostas, julgou •a cerbado ·aodoptaT a idéa sug.gerida sob a fôrma de aut-orização ao Executivo, para um conv·en>io ou a juste entre a União e os E·stados productores de borracha.
Em •r elação á primeira parte do 11. 8° - medidas tendentes
a facilitar e diminuir -o cusbo do transporte - a Commissão assentou, por proposta do •Sr. Aldnd·o Guanabara, que, antes de
qualquer outra providencia a levar a effe1ito, seja indicada a da
construcção de pequen~s ·estradas de bitola r·eduzi·da, ao longo
dos rios affluentes do t>\.mazonas e d e -p enetração nos v-a lles por
elles banhados, tendo por fim dar em -cheio nos immensos seringaes silvestr-es, "promptos ao córte e capazes de forn-ecerem, em
breve tempo, como j·á dü:;se o Sr. Passos Mi·randa, o dobro da .producção actual", oppondo-se assim e immediatamente sempre ma;ior·
·producção noss-a á pr-ogressiva producção britannica. Tal vrov,i clencia já fô-ra lembraJd[j. ao Governo pela assembléa dos delegados dos Esta.dos ·e associações commerciaes, acima citada, usando, ·então, os dous repres entantes do Pará e Amazonas dos seguintes dizeres, aqui rep•r.oclt,tzlidos:
"Ainda opinam que si o intu.i to capital' do plano governamental é -~ prev•e nção momentosa contra a temero-;s a comp•etição oTiental, d·e ntro d e cinco a seis annos, a
Ínedida mai.s urgente a empregar é o "augmentar" já e
já a área da exploração da s-eringoa natliva com estradas
·econ-omioas e varad-ouros convenientes que facilitem maior
w·-o ducção da borracha e facultem assim -a os Estados ' e
á 'tJnião a reducção de 50 o[o no imposto de exportação,

o que sem accrescimo ele producçã:o •cOl'rerá risco de ser
proposito m eramente platonico, devendo tal medida ser
abraçada anteriormente aos melhoramentos de malior ·e nvergadura e de efficacia mui·to •ül!rdia para o fim primacial e instante que se tem em mira".

'

' '

Resolveu finalmente a Commissã:o considerar ainda o assumpto sob o ponto ·de vista da ordse dos preços, de inevitavel r·epercussão na vida no·r mal dos Esta~dos seringueiros e nas finanças
d a Republioa.
Pareceu que tambem sob este aspecto o problema devia ser
m·gen•t emente ·e studad·o, p.rocur·ando-se com solicitude um remedio
a p•ropri.ado e ·efficaz.
A presença, nos mercados mundiaes, de producto similar,
a ug·mentando a offerta e determdnando, com ·a baix·a dos preços,
uma situação de inferioridade nas cotações á borra;cha br.asiíei.
r·a, consttitue, realmente, motiv-o ·d e grav·es apprehensões, estimulando a acção dos poderes publicos no s entido ·d e uma poliüca ecoTlümica, que nos fortaleça e apparelhe pa;r.a a proxima luta.
Mas ha tambem a face pol'itioo-mercantil do problema, ·e esta,
por seus aspectos omnimodos, envolv·e maior perigo, reclamando
:igualm ente o emprego, sinão da melho•r , d·e adequada e effici·ente
s olução.
Rerefere-s e a Commissão á especulação s em limites e muita
vez sem esorupulos - que se fa z no commerdo da borracha ama.zonlca.
Dizia, a esse erspedto, em maio deste anuo, o illustr·e Gover11 ador do Pará ao respectivo Congresso Legislativo·:
"A necessidade ini!ludivel e imv eriosa d e pôr em
pr·a tica um plano d·e amparo -e de~esa da producção amazonioa, mais uma vez i·rrô.tant emente depreciada pela -especulação que se organizou, aqui e lá fóra, para lhe dictar
as cotações, •t o•r nou indispens·a vel e urgente o app.ello á
vossa sabedoria ·e patriotismo. Dahi, a conv-ocação da S€S.
são éxtraordinaria, que hojé inJidaes.
Depois de uma g•r ande alta de preços, que ia, .até
cel'to ponto, comp ensando os desi•quilibrios resultantes da
recente crdse de 1907-1908, voltou o nosso mercado de bo.r-
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racha a uma situação ·de panico, inopinada e inexplicav·e l n:o domínio das leis .economkas.
A:té •ag:ora a borracha ·d·e todas as procedencias, levada aos m·erca:dos ·e uropeus e norte-americanos, não ·excede, absolutamente, ás .necessid:ades do consumo mml!dial.
Ao contrario, -as estatJisticas mais .c autelosas e .seguras
oonsideram-n'a insuffkiente. EJ em vez de se resiringi.r,
dia a dia se dilata o campo d·e applicações d'o p•r.oducto .
J>or outro lado, a borracha amazonica é ainda, sem contestação possiv·e l, .a melhor do mundo e a unica que se
emprega no artefa:ct'o fiino.
i:.vias, não .obstante a superioridla de indiscutível do
nosso producto, ·q ue não supporta con!lronto nem com a
melho·r borracha das Indi-as Orientaes, e a despeito da
eloquencia das cifr·a s, que afasltam para além de um quin·qu ennio os perigos da superpro'ducção, os nossos industriaes e o nosso commeroio, de quandü .em quando, são.
surprehendidos .com a baixa desmarcada ·d os pregos, quasi .nunoa coincidindo com o r etrahünento ·da producção·
manufactureira.
EJ' ·que o pheitomeno não de•riva das condições do mercado, nem ·o bed-eqe á influencia das leis eoonomicas. EJ''
pura e sim plesmente obra dos especuladores, que, apoderando-se dos ru•ercados, dictam a Iei, lá aos manufactureiros, e aqui aos productores da materi-a prima.
A .s imples ·exposição d e semelhant•e anomalia, senhores membros do Congresso Legislativo, justificaria, desd e
logo, e plenamel11te, toda a intervenção do Estado, obedecendo á ·clup1ice e .s alutar pr.eoccupação de defender um
a!l·tigo, que é a nossa principal fonte de renda, e de amparar o nosso commercio contra as cris·es que tão fre·quentemente o t êm abalado." (Mensagem de 8 de maio
-de 1911, p.ags. 1 e 2; mensagem d.e 7 de setembrn de 1911,
pags . 80 e 81.)
Com effeito. O que ha de mais desola:dor ·e irritante no estudo das cris-es •a mazonic(ls é a certeza, que logo se adquire, de·
que todas ellas são antes obra da especulação mercantil, que se
excede e •desmanda, do que de factores economicos, dügnos de maíor
ou menor ponderação.
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Neste ponto não ha dive,r gencia possível. O genero, não ha
duvida, presta-se aclmiravelmen'i:e á especul>ação,. e esta é da ·essen-cia do commercio . Mas tudo tem limites, e a especu],ação de
que é victima o productor da borracha amazonica assume, ás vezes, proporções inconcebiv.e;is, alarmantes.
Basta lembrar a situação elo mercado da bD'rracha em 19071908. Uma jogati.na desenfreada apoderou-se elo producto, promovendo .a baixa ou .a .aUa, consoante o inter esse do momento, e entregando as praças elo extremo norte da Republica ao peior regimeu de negocias.
Pretex-tos p-a ra cohen estar e explicar os movimentos de bolsa num e noutro sentid·o não faltaJram nunca .
A crise am ericana, o desapp.arecdmento do rei Eduardo, as
ferias do Natal, os invernos regirosos, os milhões ele rodas de automove-is invadindo os mercados mundiaes , tudo serviu de justificativa ela baixa ou da alta, que inexplicavelmente se produzia.
Certo é qu e de 5 s. e 3 d. em janeiro de 1907 a borracha desce
a 3 s. e 3 3[4 cl. em nov.embro dess e mesmo an.n o, p.ara continuar
em declínio até o extTemo de 2 s. e 9 d. em feveróro de 1908 -e a t tingir em abril de 1910 a 12 s. e G 1[4 d., ele onde se precipitou,
outra v ez, ao preço d·e 4 se. 10 d., a coltação mais baixa procedent e do m er cado de Liverpool-.
Na ultima quinzena de fevereiro de 1908 as cotaçõe.s de borracha fina do Pará - a qualidad e universalmente conheoida pela
designação ele j-ine hw·d Pará, desc eram a 2 s. e 9 d. por Hbra,
explicando-se ainda pela situação decorrente de um g·olpe de boi~
sa nos Estados Unidos.
Diz a proposito o Sr. J. A. Mendes, no livro Pará v ers~t s
Ceylão:

"Houve, de facto, naquelle grande paiz uma strin-

gency monertarta que · acabou em um cra clc bolsista. Este,

entretanto, ter,se-hta circumscripto ao Wall Street si não
fosse quanto a nós, pela singular e extrema falta das.
faculdades de resistencia.
Os preços do nosso genero de P'r oducção, até bem
pouco, p.e las suas quan!tidades- e qualidade de exclusiv(}
monopolio natural, haviam atbing·i d·o, em janeir·o de 1907,
-o maximo 'de 5 s. e 3 1[4 d. por libra, de onde ca:hiram,
até aquelle · extremo que já vimos, para c-omeçarem em
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movimento ascendonal, até 9 s. e 2 1 J2 d. e m novembro
de 1909 e continuarem, em alça, até 12 s . e 6 1J4 d. ·em
abril deste anno, de quand-o para cá declinaram até as cotações correntes de 5 s. e 4 d. pa,ra a das ilhas e 5 s. e
10 d. pa..ra a do seT-tàJo.
Foi, então, ·a quella contingencia de 1908, para o com.
meroio deste vaJ.le, o bastante para se lhe offerecer uma
situação de ultima penuria, assignal ada p ela differença.
de 34 mil contos, retirados da ·economia interna das duas
p.r.a ças no:r1tista,s ( pag. 49)."
Entretanto, si ha um artigo de consu mo cuja producção não
tenha, até agora., excedido á procura, é com certeza a borracha..
Segundo as esta.tisticas offic1aes, a sua .produ cção mundi•a l ha
s ido, de 1895 ·a 1910:
Qucmticlncle em tonelaclas

"
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ANNOS

1895
1896
1897
1898
1899
1900.
1901
1902
1903
1904
1905.
1906
1907
1908
1909
1910

C>

·~

••

•••

•

••

o

••••

•

•

•

••

o

•

o.

...... . ... .
o

••

••

•

••••

. . . .. . ....
.. . .... .. .
•

•

•

•

••

•

o

••

. ..... . .. .
. . .... . . . .
•••

•

o

••••

•

. . .. .. .. . .
o

•

o

•••••

••••

•

•

•

o •

•

o

•

•

••••••

•

•

•

•

•

•

o

•

•

••

•

•

•••

•

o

.

•

•

o.

20.700
21.550
22.650
21.900
25 . 100
26 .7 50
30.300
28.700
31.100
30 .,000
33.900
3·5 . 250
37 . 300
38.~50

39 .150
38.150

ce~. @·-i.~
.8 ~ b ~
<i:: 8 g~

<lj<ü:;;::
13 .•5 77
16 . 175
17 . 240
23. 3·59
24.686
27.177
21.547
23 . 638
24.827
32.080
35 . 428
32 .022
30.171
26.061
26.522
23.747

o

"""'"

al

§ I]
ol

!I;

1
4
4
5
8
21
43
179
646
1.175
2.120
3 .700
8.103

TOTAL

H

34.277
37. 725
39.890
45.260
49.790
53.931
51.852
52.346
55.948
62.123
69.507
67 . 918
68 . 646
67.031
69.372
70 . 000

O Wall Street Journal faz m;na resenha ela producção mundial
da borracha, em 1910-1911, a~·~im:
Toneladas
de 2.000
libras
Brazil, 1910 (incluindo Perú e Venezuela .. .. ... . ... . . .
Ceylão, 1911 (estimativa) ... ... .. ... .... . ... . ........ .
Congo e Angola . ......... . ... . .... .... . ...... .. ....... .
Cost a R ica . . . . . ... .......... . . ..... . .......... . . ... .
.Afnica Oriental ( Ingleza) .... . . . .... .. . .. . ... ..... ... .
A frica Oriental (Allemã) . . . . . .. .... . ............... .
I ndochina Franceza. . ............. . . . . ... ... ... .. . .. .
Gambia ( Ingleza) . . .... . ... . ...... . .... ....... . . . .. .
Costa do Oi•ro (·Ingleza) . .
Guyan:as Ingleza, Franceza e Hollandeza, 1910 ...... .. ..
Iedia e Burmah (Inglezas) . ... . . .... . . ........ ... . . .
Ilhas el e Bornéo, Papua, etc .. . ...... . ....... . ..... . .. . . . .
L iberia ( estiniativa) . . . . . ..... .. ..... , .. . ... . . . .... .
Malasia (1Strailts Settl emens) ....... .. ....... .. .. ... . .
Mexico, 1910 ( Gu.aycle e Cau cho) . . .. .. . . .. ... . . . .. . .. . .
Nygeria Ingleza
Nya,ssa Ingleza.
Togoland Allemã . . . ... . .... .. ...... .. ......... . . ... .
Syão . . . . . ... . ...... ... . . ... ......... . . . ....... .... . .
Serra Leóa Ingleza .. . ...... . .. . ................ .. . . .
Uganda Ingleza . . ......... . ...... ...... .. ... ..... ... .
I ncidas occidentaes •e Honduras (In'g.l eza) .... . .... .... .
·Total ... .. ... . .. .. . . . . . ...... · . . . · . · · ····

42.000
2.225
12.000
. 100
200
280
6.125
10
1. 600
1. 000
280
50
40

zo :ooo

14.250
700
20
500
500
100
l. 000
20
103.000

Preferível é, porém, consignar os dados ·o fficiaes, que temos,
d a producção mundial, com indicação dos paizes pro'Cluctores, nos
annos ele 1909-1910. Eil-os:
PMzes pJ·oductore&

Africa Occid·ental .
·Territori-o Federal do Acre .... . . ...... .. ... .
:Estado do Amazonas . . .... · ... . ............ .

1909

19Hi

15.500
10 .500
10.700

14.800
11.5 65
10.454

M.- 34
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Estado do Pará . . ........ ...... . . . . . . .. .. .
Plantação de Geylão e Malasi-a ............. .
Ame11ica Central . . ....................... .
Africa Orien1tal . . ............ .. . .. .. .. ... .
R epu blica do Perú . ................... , . ... .
R epublica da Bolivi-a ... . ........... . ....... .
Estado de Mato Grosso .... .... ... . . .... .. . .
Ilha do Cajueiro (Piauhy) ... .. ...... .. ... . .
Republica de Ven-ezuela ...... . . . ... ... ... .. .
Republica da Oolumbi.a ... . .. ............... .

11 .400
4.050
5 .000
5 .460
2.700
2.300
2.200
150
34
6

10 . 257
8. 200'
6.000
4.200
2 . 495
2.486
2. 300.
200
25
18,

. Total das toneladas .... . .... .

70 . 000

73.000

Quanto ao consumo mundial, as estauisticas officiaes o assl-·
gnal.a m deste modo, de 1895 a 1910:
EUROPA

Annos Amazonia

1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

9.812
10.660
11 . 362
10 .518
11 . 738
12.962
14.989
14 . 623
15.723
14. 321
17.464
18.430
19.043
20.169
18.662
22.S'J7

Outros
paizes

7 . 096
10.854
9. 789
13.520
13.539
16.237
12.494
12.765
13.637
17.304
19.8 60
23.133
16.293
18 . 382
19.854
8 . 387

AlliERICA

'rotal

Amazonia

16 1.908
21.514
21.151
24 , 038
25 . 277
29.199
27.483
27,388
29 .3 60
31.625
37 . 324
41.563
35.336
38.551
38.516
31.364

10.701
9.056
10.525
9.847
12 ._374
11 .755
13.313
13. 302
13.938
14.381
13.831
15. 139
15 .101
16. 350
18 . 027
14.622

Outros
paizes

6.343
5.194
7.043
8.926
10.600
8.227
9.694
9.608
10.897
13.193
14.572
14 . 969
14.091
12 .180
13 . 532
14.004

Total

17 .044
14.250
17.56~

18.773
22.974
19 .982
23 .007
22.910
24.835
27.574
28 .403
30 . 108
29.192
28.530
31.559
38.636

Grande·
total

33.952
35.764
38.719
42.811
48.251
49.181
40.490
50.298
54.195
59.199
65.727
71.681 .
64.528
67.081
70.075
70.000

Esses dados podem ser completados com as seguin,tes infor-mações que o Sr. Wm. O' Hanlon, interessado em lrurga esoola no.·
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plantio da borracha, envio u em uma interessante correspondencia
a, Th e IncUa Rubber Jou11na l., de Londres:
'' Reflectem especu],ação os preços de a;g.ora ·ou são elles o r esultado do excesso ou desproporção em que está o consumo para a .
producção ?
Interessado em certo nu me-ro de plantações, tenho procuraelo, com o a uxilio de estatísticas e algarismos, chegar a um resuitado s eguro sobre e•ste assumpto .
O numero de setembro deste jornal traz uma noticia do Sr.
Carruth ers, na qual este senhor computa em Ceylào em 184.000
acres a extensão do plantio e na Malas ia em 241.138 acres. O to-tal de arvores plantadas é de cerca de 69 milhões.
AdmHindo -se qu e sessenta milhões de arvores, daqui a 5 annos, dào ·a média de um a libra de bor·racha, téremos em 1914,
cerca · de 27.000 toneladas de borracha ele plantio, que affluirão.
aos mercados do muncl·o.
O consumo univers a l foi em 1907 ele 69.000 toneladas, e quanto á procura adllllitte-·s e geralmente que esta augmenta na progr·e.ssão el e 10 o!o cada anuo.
Por consequenda, em 1914, teremos um consumo de 130.000
tonelwda.s, u ma vez que se acceite não virem os preÇos elevados de··
hoje a restr ingir a p.rocur.a annual.
Si a producção da borracha silvestre se mantiver a mesma
do s ultimos annos, a s ituação deste producto, ele 1914 em deante,
será a, seguinte:

1914 ............
1915 . ... . ..... . .
1916 .. . ... .... . .

Silvestre

Pla ntio

Total

60.000
60.000
60.000

27.000
60.000
120.000

87.000
120.000
180.000

Consumo
130.00(}
145.000
160 . 000

A estimativa da borracha el e plantio inclúe apenas Ceylão e
a MalaJsia. A se :aproximarem estes algarismos da verdade, conclue-se: a) que os actuaes preços elevados da borracha sào o resultado da desproporção em que está o consumo para a pr.o ducção,
tanto assim que aquelle, accresc·ido ele um augmento d·e 10 % sobre as necessidades de 1907, aHingirá, em 1909, a mais de 80.000.·
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tcneiadas, ·a o passo que os supprimentos da bo•rrach.a de floresta
e a presentemente diminuta PI'Oducção da de cultura fica;rão muito
aqu em daquella cifra; b) que antes de 1914 ou 1915 não haverá
perigo de cahirem os preços para 3s, ou 4s por libra.
Ainda procurando o mesmo jornal londrino ·explicar "causa e
effeito" elos preços elevados, ·entre outras considerações pertinentes á situação ·a:ctual elo mercado elo nosso se'gunclo g·enero de
commerdo, diz:
"Div·ersas fontes ele informações sãio accordes em explicar a
posição fo r te do producto, com o renascimento de grande actividade nos negocias da Amerdca. Informante digno de fé garanten-os •q ue nunca menos de 200.000 ·a utomoveis ·e v ehiculos desta
sorte serão dentro em pouco atirados ao cons umo, nos Estados Unidos.
Um calculo moderado faz acreditar que tres jogos de ro das
serão, approxim:adamente, consumidos ann ualmente por vehiculo,
ou sejam 2.400. 000 rodas.
Representará es·te algarismo um consumo, a mai·s, de 20.000
toneladas de borracha ou ,cerca de 1 13 ou 1 14 dos s upprimentos
annuaes de to•d as as qual~dad e s de borracha .qu e .o mundo produz ".
E is porque são accordes em affirmar os qu e •estudam o problema da bo,r racha ·q ue a producção actual ma,i or ou menor não
explica a depressão dos seus preços. E é por isso, sem duvida, que,
como reme dio á crise am·azo·n ,i ca, em face da cresc-ente práducção
de Ceylão, é aconselhado, nemine cUs crepante, o plcmtw da h evea
em la1·ga escala.

Quando, porém , outras foss em as condições do consumo mund ial, não haveria, comtuclo, razão economica capaz ele explicar as
miseraveüs cotações ela noss,a borracha el e primeira qua lidade (fin e
harcl Pará), superior .a quantas t êm sido postas á venda.
Neste ponto nenhuma ·demonstração se faz necessaria, attent a a quasi unanimidade ·ele opiniões . Convem, todavia, docmnent ar o asserto, tornando -o hTecusavel á vista ele •t estemunhos auto·
rizaclos e insuspeitos.
Em pequena Memorda, F>Obre a borracha e o futuro do Brazil,
enviada .a o Congres•so Commerdal, Industrial e Agrícola de <Ma·

náos, dizi.a o Sr. Lany Torrilhan, presidente da Camara Syndical
de Caoutchouc de Paris:
"A superioriclad.e desse paiz, (o B1.1azil) como productor de borracha, está garantida por algum tempo, por
causa da qual-idade excepcionâl elo seu 1J?"Odttcto e tambem pela possibilidade de a ugmentar, pôde-se dizer inde·
finidamente, o rendimento de suas florestas.
Todos concordam actualmente em attribuir á borracha fina elo Pará um.a quaz.idaae torla espe cial, ·que ·não
possue1n as borrachas prov•en·ientes de outras seivas e que

se enco.ntram no mesmo grão das hevea.s culbivadas.
A borracha fina do Pará, diz em os Sr·s. Fr. Hecht,
em um r elatorio apresentado á primeira Teunião in<ternacional de agronomia colonial, 6 a que possue a melhor
qualiclad e; aincl'a não FOI POSSIVEL SUBSTITUIL-A em
qualquer dos :artigos que exigem uma grande elasticidad e
e ttma impenneab-tl·ic/,acle comvletiJJ, por exemplo, no fi o
·e lastico, na folha ingleza, nas cama:ras de ar dos pneuma:ticos, nos artigos de cirurgi.a, etc.
üs •S rs. Bamber e D. Schidrowitz, por sua vez, h o·
mens competentes no assump.to, sustentam .a•inda a sup e·rioriclade ela borracha natural sobre a obtida das plantaçõ es.
1São
os seus argumentos evidentemente apoiados em
experiencia•s teclmicas, comprovadas por analyses chi micas d-e valor".
(Annae.s do Congresso, 1911, pag. 345-7).
Em memo:ria apresentada ao mesmo Congresso, escrevia o Sr.
Dr. H. C. Pearson:
"Presentemente, nos differen<tes mercados do mundo, pod·em ser compradas, mais ou menos, quarenta qualidades de borracha. Variando enormemente em .qualidad e, quantidade e preço, nenhunVcb, na manufactura ode ar.
tefactos, possne valor iclent-i.co no que apresenta a p1·odu·
zicla pela hevect bntsiliens-is, commumm ente conhecida 1JOr
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bo1-ra cha elo Pará, que cresce, entregue á natureza, nas
margens do Amazonas e de seus affluentes.
Pela stw elasti-ciclacle, pela sua clu?-c~biliclacle, ·e o que
é muitissdmo ma1s importante, pe.zas suas aclmirave·i s tenclen cias assimilativas, na formação de derivados, nenhunw. atara borracha se lhe approxima em g enuíno e pratico valo1·.

Desde o ·t·e mpo de Goody·ear, Hancock e outTos prematuros descobridores das pT-opriedades da borracha, tem
.sido a do Pará o pa;drão e a sua continuada presença no
mercado vem determrrnando o valor a ctual das transacções.
Os fabricantes de artefactos, que addicionam .ao produ eto materiaes terr.osa,s, oxy.d-os metallicos, oleos vulcanizados, productos regenerados, e que com elle compõem p-rod uetos similares em variedade infinita, vêm muitas vezes
fracassar as suas experrrencias, porque o basico valor de
suas mercad-orias repousa na maior ou menor quantidade,
Jl ellas empregada, de bo·r racha do P·a rá.
Outrci ponto que o mundo industrial .não reconhece
sufficientemente é 1a maravilha que ·a presenta esta região
pouco conhecida, qe constituição dispersa, ·vasta em extensão, cober.ta de florestas, algumas vezes impenetrave<ís,
co m capital simplepmente nominal, sem grandes facilidades bancarias, im~pune de scientifica assistencia e que
tem produzido a n+aáor quantidade e a melhor qualiã'ade
ele b01'1'C~cha, fazendo-o continua e annualmente." (Annaes, pag. 91-2).
Tiveram, pois, ·razã-o os Governadores elo Pará e do Amazonas
quando, cleante elos multiplos tes.temunhos ela sup erioridade da
nossa boracha, a m e'lhor elo mu~clo, na phrase ·do Dr. H. C. Pearson, e das infima.s cotações, Cjue, ele quando em quando, lhe cabem nos mercados eur·opeus ·e norte-americanos, entenderam ser
indispens.avel e ur'g ente orgFtniz·a r a defesa do producto.
E' verdrude que ·esse gesto patriotJico motivou r.eparos e critica a lém das fronteiras, on.de er·a m ele esperar, e até no paiz, on·de um conhecimento imperfeito do problema fel-os estudar sob
'Uma face unica.
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Ainda os mais bem intencionados acharam que se ia repetir
o caso de Taubaté, e não viveram .duvida em condemnar, com ou
.sem a,s vehementes apostrophes do patriotismo indignado, essa nova <tentativa de valoTização.
S eria facil mostrao: o erro e consequente injustiça de taes apre·ciações. A preoccupação, porém, de dar a este trabalho a feição
·que lhe crube, de simples exposição da matenia, desapaixonada e
calma, por um lado, e, por outro, a necessidade de lhe reduzir a~
proporções para não tOTnar demasiado fatigante a su.a leit ura,
:aconselham a pôr de lado t udo que pa,reça controvers·ia.
Outra al·i ás t eria sido a repercussão ·dos facto·s no joTnalismo bnazileiro, Sli bem comprehendido houvera sido o pensamento
.dos Govern•a dores 'do Pará e Amazonas e o plano, em que pude~·am acco rdar, com a annuencia do honrado Governador de Mato
Grosso.
A ideia de valorização da borracha não lhes p.a ssou pela mente . E por uma razão muito simples. "A bo1'l'acha não '.tem até agora causas naturaes de d epreciação" Não é pois, de v.i:~loTização
que carece. Objecto de audaciosa ·especulação dentro e fóra do
paiz, em prejuízo do productor, do commeroio honesto e da propria manufactura, ella pr.ecisa é de clefesa, para obter nos mercados
mundiaes as cotações que dictarem as necessidades do consumo.

Disse, com ·razãJo, o honrado Governador do Amaz·onas, na
sua ultima mensagem ao Congresso Legislativo:
"A idéa de um accôrdo entre os dons Estados productures de borracha do norte da União, 1embr·a da pelo il·
lustre Governador do Pará, provocou, como ·era natural esperar dos !interessados na baixa do preço do genero, um
movimento r eaccionario de todo o ponto infeliz.
Não eram conhecid•a s as bases do Convenio, menos
ainda os seus intuitos, .e já se ouvia a critica ind1igena, ti~
mida embora, e de financeiros de além-mar, sem reservas,
para firmar o seu veTeclicturn s-obre o assumpto ..
Era natural, pois, um d·e svirtuamento ele foncZ en
cornble, elos patdoticos fins que reuniram os Governos 0
as associações commerciaes do Pará e elo Amazonas numa
attitude defensiva do producto digno de todo o amparo.
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porque representa à maior fonte de receita da promissora Amazonia.
Ass im, attribuiram-nos apenas esforços para a valóri·
zação do ouro negro, de effeito t'odo moment'aneo e du-·
quancZo a preoccupação nossa te1n sido OP1JÔT justificadia resvs·terncia ás bnts cas dep1·eciações ao valor t!a
gomma elast1ica, todas as vezes que nada autorize um a
osciUação dessa natureza." (Mensagem ele 10 de julho chl·
vid~oso,

1911, pags. 91 -2.)

F·elizmente, na propria }mprensa·, o assumpto •teve quem o e;;·
tudasse elo verda:d.eiro ponto de vista, corri int11.iro e Incido conhecimento das condiÇões elo producto e exacta comprehensão das leis.
economdcas app licaveis á especie. Basta lembrar o excellente artigo - Defesa ele produ ot>os - que o JOT1Wl do Commercü; de 17
de maio ultimo inseriu nas suas columnas r edactoriaes. Desse lielln trabalho mer ecem ser tran,splantaelos para aqui, pela sua pertinencia e valo r, entre outros, os seguintes trechos:

" E como o café; outTos productos rubandonados a si
mesmos evoluem defeituosamente e vão pontilhando a ~sua
precaria existenda com crises mais ou m enos accentuadas. Quando uma d·e~sas crises chega a:o maximo, o produeto está tão afastn.do elo curso de uma -evolução normal ,que são inevitayeis e indisp ensaveis artifícios para
amparai-o, evitando-se assim ca;tastropl;tes em determinadas praças commerciaes que reflectkiam sobre todo o
paiz.
E' n 'uma situação el'esta que se ·encontra actualmente
a borracha, o seg.und"D grande pr.oducto do paiz.
Chegou a sua vez d•e soffr'er a crise maxima.
A funda .i mpressão que causou dentro e fóra do paiz,.
o ·arrojado plano da valorização do café, ainda nã·'o s e
:a pagou de todo,, a:pez~r do 'Pleno exito de que foi coroado.
E essa imp.ressão pare-oe quer se renov:a.r d entro ·e fóra do
·p aiz ;a proposito da borracha. Para os dous ricos produetos em crise, p'ar·ece, á P·rimeira vista, que 0 remedio
deveria ser o mesmo - va'lorização.

~I
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Das !V'ehemell:tes discussõef\ isobre o crufé, ~icou o
termo - valorização; começa-se a discutir a borracha e,
por similitude de impressões, lá vem o termo - valo·
rização.
Ora, attimtaudo bem, ha fundas e .raclicaes differenças •entre o estado economico dos clous Pl'Oductos. Valorizaçcio, que era o termo justo, applicaclo ao café, torna·
se diffeT·ent e .applicado á bon.a cha.
Aquelle, no momento em que ·a producção ultrapassou as necess·iclad·es do consumo, cahiu a p·reço viL Foi
preciso resütuir-lhe o valor remun erativo, sanando as
causas naturae.s de depreciação.
A bo.r racha ·a inda não saturou o consumo até o limite maxüno da to! e1·ancia.
A borr-acha pocr .a.g ora não t em causas nat~t1·a.es el e
depreciação.
lEsse grande producto do paiz está sendo victima de
uma especulação audaciosa e está ameaçado d.e ter ·em
breve a formidavel concurrencia da hevea b n~siliensis,
da sym.phonia e~asit~aa, cultivada intensament e no Ori·ente com sementes sahidas do valle do Amazonas.
Portanto, a bo:r·ra.c ha precis.a nã o de valorização, mas
de defesa .
.Os remedi-os .applicacl-os ao café não ba.s taria.m; os
d•e que ella necessita devem ser estudados ten do em vista
-o funccion.amento mer-cantil das p.raças do extr·emo nort e
e a disposição nrutural do terreno."
Tambem no estrangeir:J hot!ve qu em fizesse justiça á acção
·e intuitos dos Governador·es ele clous grandes Estados do extremo no-rte.
Da Revista dos •Srs. E. Schluter & Comp., de 31 de maTço
deste anuo, a l?evistct ela Assoc·iação Comrn ercial elo Amazonas
r ep10duziu um artigo, em que s·e lê o seguinte:
"Tem sido commentado o proceclimen.to do Gov.eruo
do Brazil auxiH-and:o -os recebedD'res elo Pa·rá e Amruzon.as,
considerando porém, que as mediéla.s postas em pr.atica
por el1e tendem a p.roteger os productores, cl-aro está que
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devem ser e são bem acceitas, não s'ó no inteq-esse elo
BraziZ, como igualmente no elo nego cio ela borracha em
gerat.
Si não fosse esse apoio,, certam ente que a es]Jeculação
sem escrupulo t eria conseguielo arruinar o commeTcio ela
borracha ctmazonica por algum t empo, resultando a ·diminuição das entradas de 1911-12. A ssim, os esp eculadores nwis fa cilmente obteriam uma grande pa1·te desta
satm a preços baix os.
Não acr ecZitamos por fórma alguma que a intenção
do Governo do Brazi! .aux.i !iando, como está faz end·o, os
pr oductores amazonicos, seja taze1· subi1· os· preços >· A CREDI TA J~oro s,

SIJioi , QU E O SEU I NTU ITO, E E SSE BEJVI DIGN O DE ELO-

GIO, É RESI STIR A UMA BAIXA INJUSTIFICAVEL."

Antes, em dezembro de 1910, tratando da situação da borracha do Pará, a Th e I n cZia R ubb er Word escrev em:
" A baixa que se vem observando ultimamente nos
preços ela boTracha a ningu em inter essa mais ele p erto do
q ue ao valle do Anp zonas, oude ella é a bas·ê da prospe-ridade, por isso qUE; constitue, alli, praticamente, o unJ.co
.artigo de negocio e é, por assim diz er , o -sustentaculo de
t odas as occupações lucrativas.
Nat~walmente, numa reg ião a qu e falt am outros meios
de commercio, toela e qw:tlqueT oscilZação no custo ela sua
u nica font e el'e recursos eleve at t ect M o1t in ter essa?' a todo s in cZivicl1talm ente, tanto mais quan clo essa alteração fôr
1tm declínio ele preços notavel como o ele agora.
Por :i sso não surprehencle a ninguem que os- principaes interessaclos n o n'ego cio ela borraclw no Pará estejam con stantem ente preoccupaclos com os m eios ele torn ar mais estavel o tJ1·eço clessa nw te1·ia p1·ima."
1

Nas condições em que é feito est e trabalho, não é possível
levar mais longe a documentação.
Parece, porém, -suffici ente o que ahi fi ca para justificar o
acto da Commissão, àccrescentando ás medidas de cal!á:cter econo. mi co, suggeridas pelo Governo, uma autorização ao Executivo pa-
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ra adoptar, de accôrdo com os Estados interessados na solução do
problema, as proviüencias de caracter fina;nc eiro que se mostrarem
}Jertinentes, proveitosas e harmonizaveis com as oondições orçamentarias da Republica.
Em ·c onclusão, a Commissão, louvando e applauclindo a iniciativa do Governo, e confiando qu e o plano, por elle submettido ao
nosso ·exame, será adaptado p elo Poder Legislativo com a rapid ez
que as circumstancias exigem, s ujeita á apreoiação e sabedori a da
Camara o seguinte:
O Congresso Nacion;al deor eta:
Art. 1. 0 São declarados isentos de quaesquer impostos de importação, inclusive os d e expediente, todos O·s utensílios e mater iaes destinados á cultura da .s eringueira, do caucho, da maniçoba
e da mangabeira e á colheita e ben eficamento da boirracha extrahida d essas arvores, quer se trate da ·e xploração puramente extractiva, quer de expio ração pela cultura.
Paragrapho uni co. A is enção ·s erá r equerida aos inspectores
ele Alfandegas que as concederão depois de processo rapido, verificadas as cond,i ções dos p-retendentes a tal favor.
Art . 2. 0 .s ão institui dos premios .e m bene-ficio aos que fiz,erem
plantações regulares ·e inteiramente novas de seringueira, caucho,
maniçoba ou mangabeira, ou replantio de ser.ingaes, cauchaes, maniçobaes ou mangabaes, desde que fique ·o terr·e no convenientemente utilizado. Os premios serã<D pagos nas condições seguintes :
a) por grupo de 12 h ectares de cultura nova: 2:500$ quando
se tratar da seringueira, 1: 500$ quando se tratar de caucho ou
maniçoba, e 900$ quando •s e tratar de mangabeira;
b) por gr upo de 25 hectares ele r eplantio dos seringa;es, cauchaes, maniçobas ou mangabaes na.tivas: 2 : 000$ para o primeiro,
1: 000$ para os segundo e t erceiro e 720$ para o quarto caso.

na primeira colheita, ver.ificaclo que o t err eno foi inteiramente aproveitado e qu e as arvores se acham conv·enientemente tratadas .
§ 1. 0 Esses premios serão exigiv·eis um anuo antes d-o

§ 2. 0 Será concedido um accrescimo ele 5 '/o annuaes sobre o
valor ·dos premios instituídos para os plantadores ele borracha
seringa, a contar elo inicio do plantio, aos que provar em ter cul-

Projecto de lei
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tivado parallelamente, em todo -terreno benef,icia-do de sua propri eda-de, plantas de alimentação ou. de utilidade industriaL
Art. 3." O Governo estabelecerá, em ponto conveni-entemente
e&colhido, uma estação ·exp8!'imental ou campo de -demonstração
para a cultura da seringueira nll Territorio do Acre e em cada
um dos Estados de Mato Grosso, Amazonas, Pará, Maranhão, Piauhy e Bahia, e para a cultura da maniçoba, conj untamente coin a
da mangabeira, em cada um dos Estados do Piaully, Ceará, Rio
Grande -do Nor-te ou P ernambuco, Bahia, Minas Geraes, S. Paulo,
Goyaz, Paraná e Mato Grosso.
Estas estações for.necerão gratuitamente, a todos os interessados qu e o solicitarem, sementes escolhi·das, instrucções sobre o
modo h1ais pratico e economico .de -ser fe.ita a cultura e informações sobre -os resultados ·'gent:es que forem s-endo verificados n o
Iim de cada mm-o.
Art. 4. 0 Além dos favores indirectos a qu e se refere o art. L"
e dos que ainda lhe par-ecerem r azoave is e necessarios, o Governo
conce-d'e rá, a titulo de premias cfe animação, até a quantia de
400: 000$ á pr.imeira usina de refinação ele borracha seringa que
reduza as div-ersas qualidade? a um typo uniforme e superior de
exportação e que s·e estabelec.:er em cada uma das cidades de Belém e Manáos; até a quantia de 100:000$ á primeir2 usina el e refinação ele borracha de man.içoba e ele mangabeira que s-e destine
ao mesmo fim e qu e s-e estabelecer em· cada um dos Estados de
Piauh y, Ceará, Rio Grande qo Norte, Pernambuco, Bahia, Minas
Geraes e S. Paulo ; e até a quantia de 500:000$ á primeira fabrica
-de artefactos de borracha qu e se -e stabelecer -e m Manáos, em Belém, no Recife, na Bahia c no Rio ele. .Janeiro.
Paragrapho uni co. Para ter d-ireito ao favor deste artigo é
preciso que a fabrica t enha ele facto empregado capital equivalenbre a hygiene preventiva das molestias ela região e sobre os meios
praticas ele a applicar -em falt<t ele medico.
Art. 5.0 O Governo ma11dará construir tres hosp r darias ele·
immigr antes, de sufficiente lotação e de organização e fins identicos á ela ilha das Flôres, em Belém, em Manáos e em ponto apropriado do Territorio do Acre e nos pontos que julgar ele mais ne-cessidade no valle -do Amazo:pas hospitaes inter.iores cercados de
pequ-enas colonias agrícolas e p.os quaes possam ser recebidos cloeh-tes a tratamEmto, praticada a vaccinação gratuita, postos á venda
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medicamentos de primeira qua!ida,de, especialmente sulfato de qu.inino, e largamente distribuídos impressos contendo conselhOíl sobre a hygiene ·p reventiva das molestias da r'i~gião e sobre os meios
.p raticas a a·pplicar em falta de medico .
A direcção e o custeio dos serviços das hosp edarias ficarão
a cargo da União; os dos hospitaes, porém, serão confiados a profissionaes de reconhecida idon·eidade, mediante uma subvenção e
outros favores que -o Governo julgue razoa,veis e obrigações que
determi•nará em regulamentação opportuna.
Art. 6.° Com o fim ·d e facilitar os transportes e diminuir o
seu custo no valle do Amazonas, o Governo fará executar no menor prazo possível os se·g uintes melhoramentos e medidas complementares:
I. Construcção de ·estradas de bitoía redm;icla ao longo dos rios
Xingú, Tapajóz e eutros no Pará e Mato Grosso e do Rio Negro,
Rio Branco e outros no Amazonas, ou de p enetração nos valles por
elles banhados m ediante concurrencia publica e p elo regimen ela
lei n . 1.126, de 13 ode dezembro d e 1903, ou preços kilometricos, a
juizo elo Goverl).o, segundo as clifficulclacles ela região.
No caso ele hav erem os Estados elo Pará e Amazonas contractaclo a construcção ele algumas dessas estradas, o Governo, para
mais rapicla conclusão do serviço, lhes concederá um auxilio ele
15 co·n tos por kilometro.
li . Oonstrucção ele uma estrada d·e ferro que, partindo ele um
ponto conveniente ela Estrada de Ferro Madeira e IMamor é, nas
prmdmicla;cles ela fóz do rio Abunan, passe por Villa Rio Branco e
po-r um ponto entre Senna Maclureira e Catay ·e termine em Villa Thaumaturgo, com um -ramal para a fronteira odo Perú pelo
valle elo rio Purús.
A · cons·t:rucção desta estrada obedecerá ao regimen estabelecido pela lei n. 1.126, de 13 de dezembro de 1903.
Logo que seja inaugurada a primeira s ecção, da estação de
entroncamento até Villa Rio Branco, o Governo fará Jnstallar uma
alfandega em Porto Velho do Rio Madeira e d eclarará aberto
esse porto ao comme·rcio cl:J.s nações amigas.
III. Construcção ele uma ·estrada de ferro partind·o do porto
de Belém do Pará e ligando-se á rede geral de viação ferrea em
P irapora, no Es-tado de Minas Geraes, e em Coroatá, no Esta,do do
Maranhão, com -os ramaes n.ecessarios á ligação dos pontos iniciaes
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ou terminaes da navegaçao dos rios Arara:guaya, Tocantins, Parnahyba e S. Francisco.
A estrada será construída pelo regimen da lei n. 1.126, de 13
de dezembro de 1903, e arrendada mediante concurrencia publica.
IV. Execução .elas obras necessarias para a navegabiHdade
effectiv.a, ·e m qualquer estação .elo anno, por vapores calando até·
3 pés , do Rio Negro, entre Santa Izabel e Cucuhy; do Rio Branco, da fóz até ao forte de S. J oa,quim; do rio Purús, de Hyntananham até >S enna M.adureira, e do rio Acre deste a fóz até Rio sinho de Perlras.
O Governo poderá contractar a execução destas obras m ediant e concurrencia publica ou indep endente de concurrencia, com uma
ou mais .emprezas -sufficientemente idoneas, applicando o regimen
estabelecido pelo decreto n. 6 . 368, de 14 de fevereiro de 1907, ou
outros que não importem em maiores onus e que lhe pareçam mais
proveitosos para cuda caso.
Art. 7° Com o mesmo fim previsto no artigo anterir, são
declaradas isentas .dos impostos de importação, inclusive os de expediente, as embarcaçõe.s dE( qualquer genero destinadas á navegação fluvial r evistos, para. maior simplificação ·e r.e ducção dos
onus que estabelecem, os r espectivos regulamentos da· marinha.
mercante de cabotagem.
Art. 8." Identica isençào concederá o Gov-erno, além de outros favores .in<).irectos que julgar necessario, á empreza que se
obrigar, em concurrencia publica, a estabelec-er deposites .d e carvão de pedra em ponto do valle do Amazonas previamente designado e fazer o a bastecimento dos vapores e lanchas a pr-eços approvados pelo Governo.
Art. 9. 0 O Governo promoverá e a uxiliará a cr.e ação dê centros productores de genero13 alimenticios no vaHe do Amazonas
por m eio das providencias seguintes e de outras que ainda julgue
neces-saria.s e de resultados compensadores:
I. Arrendamento de duas das fazendas nacionaes do Rio
Branco, por concurren cia publica ou independentemente de concurrencia, a uma ·empreza su~ficientemente idonea que se comprom.etta a desenvolver e a ppticar, em larga escala, a criação de
'g ado das diversas especies, a cultura dos cereaes de alimentação
usual, e a estabelecer xar q\:,Leada, packing-house, fabricas de lacti-
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cinios, engenhos de beneficiar arroz e outros cereaes e fabricas de
farinha de mandioca.
II. Colonização directa, feita pelo Gov-erno, das terras que
ainda possuir a União da fazenda S. Marcos, situada -entre os rios.
Mahú, Takutú, 1Sumumú ·e Cotingo, com familias de agricultores
·e criadores nacionaes, tendo em vista o desenvolvimento da p-roducção dos mesmos g.e neros de alimentação das fazendas arrenda·
das e mais especialmente .a de ga;do cavallar e muar.
I'll. Concessão a em prezas que se propuz-er em a estabelecer
grandes fazendas nas condições precedentes, um a no Territorio
do Acre (.entre o Rio Branco e Xapury), um a no Estado do Ama.
zonas (na reg.i ão do rio Autaz) e uma no Estado d-o Pará (na ilha
de Marajá ou outro ponto mais conveni ente do baixo Amaz,onas),
dos favores seguintes:
a) isenção dos impost os de importação, inclusive os de expediente, para todo o material impoTtado necessario á completa montagem da faz,enda, compr·ehendendo edifícios. curraes, pastos, cercas, aguadas, ferramentas e machinismos para a cultura, colheita
' e beneficiam ento de cereaes e installação das fabricas de lacticinios e cons·ervas -de carne e bem assim para os gados e sementes
que forem importados dentro dos prime.iros cinco annos, depois de
installada a fazenda;
b) prem ios de 30 :000$ por grupo de mil h ectares de pastos
artificiaes, plantados e convenientemente cerca;dos, e de 100 :00 0$
por grupos -de mil h ectar es de t er renos beneficiados para a cu!·
tura e effectivamente cultivados com arroz, feijão, milho ·e mandioca;
c ) pT·e mio d e 100:000$, pago por grupo de 500 toneladas de
generos manuractur•a dos de lacticinios e de conserva:S de carne ou
xarque que forem pr-oduzidos dentro d e um quinquenio.
IV. Isenção dos .i mpostos de importação, inclusive os d·e .expediente, para as embarcações, instrumentos, machinismos, dro'gas e ingredientes neces-s arios á installação ·e custeio, durante
quinze an-n os, de uma empreza de pe-sca, salga -e conserva d·e P·.e ixe
que se estabelecer n-os ri·os da Amazonia e concessão de um premio de 10:000$, durante dnco annos consecutivos, quando a producção de peixe em conserva e salgado se mantiv-er annualmente
acima de 100 toneladas.
Art. 10. O Governo mandará proceder á discriminação e consequente reconhecimento das posses das terras do Territor.io Fe-

dera! do Acre para a expedição dos respectivos titulas de propriedade.
s ivel:

1.0 Na verifiCação -deverão s·er attendidos, tanto quanto pos-··

C!) os titulas exped.idos pelos governo.s do Estado do Amazonas, da Bolívia -e do ex-Estado Indep-endente do Acre antes do tra··
rt ado de Petropolis;

b) a.s posses mansaê e pacificas ad·quiridas por occupação
primaria o u havidas do primeiro occup-ante que se achar em effe ctiva explo·ração ou com princípios della e morada habitual do
posseiro ou de quem o repTesente.

§ 2.0 A ai·ea maxima de
d rados de terras.

cC~Jda

lote ser·á de dez kilometros qua-

§ 3.0 O Governo r everá -as disposições da lei
setembro de 1850, e decreto n. 1.318, de 30 de
expedindo novo regulamento de terra;s com as
presente lei e as que mais conveni·entes pa·r ecer em
dos territorios f·ederaes.

n. 601, de 1_8 de
janeiro de 1854,
modificaçõ-es da
á actual situação

Art. 11 . D e tres em tr ~ s annos o Governo promoverá a reali -zação, no R io de Janeiro, de uma exposição ab1~an gendo tudu o
qu e se r elacion e com a industria da borracha nacional, por -occasião da qual concederá preJ)1ios de animação, n a imp ortancia tot al que fôr autorizada pela +ei do orçamento em vig-or, aos m elhores processos de cultura e beneficiam ento e aos productos de mais
perfeita manufactur a.
Art. 12 . E' o Pod er E xecutivo autorizad-o a entrar em accôrclo
com os EstC~Jdos do Pará, Arnazonas e Mato Grosso no sentido ele
obter a reclucção annua ele 10 o/o até o limite maximo ele ·50 o/o clú
valor actual dos .i mpostos de -exportaçã.o cobrados pelos Est ados so·bre a borracl~ a seringa pr oduzida nos seus ter ritorios e a isenção
de quaJquer imposto de exportação, p elo prazo de 25 annos, a
contar da data desta lei, sobre a borracha elas mesmas qualidade e proceclencia que fôr colhida de seringaes cultivad-os.
Logo qu e fôr eff ectuado o accôrdo, o Poder Executivo expedirá decreto fazendo a r educção qu e os m esmos Estados fizerem
do imposto de ·exportação cobrado sobre a borracha elo Territorio
Federal elo Acre e concedenqp igual isenção quan-t o á borracha cult ivada.
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Art. 13. E' a i·n da o Governo autorizado a entrar em aceôrdo
-com os ref·e ridos Estados pa:ra o fim ·d·e estabelecer, em relação â
borracha do Te-rritorio do Acre, as medida;s de pr.otecção e amparo que elles •a daptarem em relaç:ão â sua producção ou de assentar noutra;s que forem julgacj.as mais convenientes, podendo paTa este fim expedir os decretos necessarios.
Art. 14. Para inteira execução desta lei e Tealizaçáo das medidas decretadas, o Poder Executivo exp<ldiroá, com urg<•ncia, os
regulamentos necessarios; abr irá caJda anuo os creditas que forem
sendo precisos, dando conta ao Poder Leg.i slativo, no anuo seguinte, das sommas d-espendidas, dos trabalhos executados e dos resultados ·colhidos e fazendo as· operaçõe de credito que taes serví·ç os e providencias reclamarem.
Art . 15. Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das Gommissões, 9 de novemhr.o de 1911. - Justin·iano
de Serpa, presidente e relator. - F'elisbeno F'1·ei-Te. - Eloy de Souza. Passos ele Mi1·anda Filho. J'Jaboya. - Mont eiro ele Souzct.

Luiz Rodolpho . -

Eclua1·do

Ao P-oder Legislativo dirigiu o Governo da Nação a mensagem
de 14 de s-e tembro ultimo - "Sobre a neces·s idade de serem adaptadas medidas que favoreçam a índustr.i a naci-o nal da borracha "
-pedindo pr•omptas providencias em .tal sentido, de accôrdo com
o plano •o fferecido .ou de outro que o Cong·resso julgasse mais con .
veniente e tambem r ·e cursos precisos para inicio imnwcz.iato d·e sua
execução.
A Camara ·e ntregou o assumpto ao estudo de uma commissão
especial que apresentou um projecto rde lei inteiramente calcado sobre o plano governamental, depois de acurado exame que fez sobre
.as condições presentes do segundo producto da riqueza bra>.ileira,
como se vê no substan cioso pa:recer que o antecede.
De tal parecer e da exposição ministerial salta á evidencia o
seTio perigo que, -dentr.o de br·eve tempo, ameaça a preciosa indus.tria da borracha nat:iva, ·e m face da systematização das culturas
a liunde, si persistirmos em •d.e ixal-a, como até agora, abando1iada a
si propria e -e m ingrata situação pa-ra a temerosa competição que
se avisinha.
Convém mencionar, rapidamente, os funestos effeitos que, do
declin io da borracha, decorriam, não só pa~r.a ·a região amazonica,
·:s: não tambem para o paiz inteiro.
M.- 35

Mensagem
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A exportação do Acre -d escerá a som ma insignificante. A ex.{Jloração da borracha alli será talvez refugada, attentas a distan·
cia, as difficuldades de transporte e a carestia dos gener.os indispensaveis á vida. ür·a, as rendas tdo Territor.io, escripturadas pelo Thesouro NaCional, d-esde a sua 'incorporação no Brazil, pelo tratado de
Petropolis, até 1909, attingiram a somma de 58:052: 757$0'12, que é
de incontestavel vulto p.a ra uma população de 70.000 habitantes, no
maximo, •a inda -em pe~ores condições de v.ida que os dos dous Estados septentrionaes da Republica.
Quanto a estes é d~ salientar a diminuição da Tenda aduaneira
pela diminuição na importação que as necessidades da ·producção
da borracha provocam, no valoT -d e 50 mil contos.
São eloquentes os seguintes algarismos:
Rendas das AlJia,ndega•s de:
19'09

1907

Manáos .. . ... . ... . ........ .
Belém ...... .. . . . .. ... . I .. .

19.616:334$000
31 . 9'47: 965$000

19.704:105$000
31.7-41:026$000

-o anno de 1908, de cr-·ise para o producto nortista, além de sé·
rios em:b.araços economicqs para os ·dous Estados, ·trou<xe differ.enças notaveis para menos n .a respectiva renda ·aduaneira, que foi
Rendas das Alfandegas de:
Belém, em 1908 .............. .. ..... . .. . .... .. .
M.anáos, -em 1908 ............................. .

22 331: 22'7$000
14 693 : 718$00'0
o

o

Em ·1910, eis -a importação, seguntlo o .parecer que relatou o orÇamento ·d-a receita 'para '1!H2:

Amazonas ..... .. .... .. . . .. .
Pará . . . . ... . .. ....... , ... .

Mil réis papel
1909

'Mil réis papel
1910

30.886:927$000
-4'9 !008.!476$000

3'8 .•5:34 :13·3$000
61 :988:043$000
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Amazonas . ............ .. .. .
Pará ......... .. .. . .... .. . .

Mil r éis ouro
1909

Mil réis ouro
.
1910

17.201:673$000
27.586:407$000

22.932 : 975$000
36 . 997:285$000

Já no primeiro 1semestr.e -deste anno decresceram as <rendas,
como se evidencia do seguinte quadro .

Quctdro dernonstnttiv o ela 1<encln ct?"''ed:ulctda p elas alfmul ega.s dos
Estad~Jjs elo No ·r te, a baixo m en cionaclas, Tel(])tiva ao 1 o sentestr-e ele 1911, cornpanula com a ele igual pe1·ioclo do anno ante·
riO?'

Renda do 1 o sem estre
Alfandegas
Manáos
Belém .
·Maranhão . . ...... . ........ .
PaTnahyba ...... . .... . . . .. .
Fortaleza . . . . ... . ........ .
Natal ... .. ....... .. ....... .
Parahyba . ....... . ..... . .. .
Recife ..... .. .... . ..... . .. .
Maceió .
Aracajü .
Bahia . .
Victoria ....... . . . ........ . .
Em 1911 menos 9. 526: 201$000.

1910

1911

16.416:242$000
24.172:491$000
2 . 098:382$000
365 : 468$000
2.111:016$000
208:625$000
575:073$000
·!) .19.5: 99.2$0.0•0
1. 31-2·: 328$ 000
275:663$000
7.810 :262$000
282 :366$000

11.042 :556$000
14.409:ll79$000
2.722:642$000
462:607$000
3.442:790$000
339:584$000
1 .035:517$000
10. ·807 :•88·9.$000
1. 209:.490$000
419:012$000
8 . 952:982$000
452:656$000

64.823:905$000

55.297:704$000

A differen ça par,a menos .de 9. 526:201$0 00 vem Lda cr.ise da borrach a qu e concorreu muito par a a dimin u ição da impor tação pelas
a lfendegas de Man áos e Belém.
Sem condi ções favoraveis d.a industria da. bo rrach a, ,não se pense em maioT pr osper idade na arrecadação das rendas no n orte da
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:Republica. De quasi todas os Estados do Nordeste sobem annualmente levas de homens para a Amazonia a procurar :fortuna na extracção do valioso producto. Grande parte delles volta ao torrão
natal e ahi gasta o producto ·d e seus labores, movimentando-se o
·c ommercio pela troca d·e generos e valoTes e facil'itando, assim, o
aug.mento de rendas publicas pelas Teceitas alfandegar.ias, o que não
.succederá com a má 's orte da exploração -da .s eringa. E os effeitos
•dt: qualquer abalo se manifestam s·e mpr·e de um anno para outro,
:sendo, então, para receiar •em 1912 ·diminuição na renda de a lgumas
:alfandegas septentrionaes, como se verificou .e m 1909.
Nem se omitta que constituindo o valle do Amazonas e a re,g.i ão sertaneja os maiores consumidores das industrias do sul do
.Paiz, estas soffrerão tambem na expansão de seus productos.
Mostr·e mos agora a Jmportancia vital que a borracha represen·ta. para o Brazil supposto o necessario equilibTi-o de sua balança
-commercial:
ExpoTtação e?n 1908

·Da borracha . . ... ...... .. . ... .
:no café . ..................... .

Mil réis papel
188.357:983$000
368.285:424$000

11.784.637
23.039.231

Total ............. .
:Exportação geral . . . .......... .

556. 643: 407$000·
705.790:611$000

34.823.868
44.155.280

i:

Porcentagem da borracha 25,413%.
'Porcentagem do café 52,181 o/o .
Em 1909:

Mil réis papel

·n a borracha .
Do café .
Total ........... . . . .. .
Exportação geral :-. . ............. .

18.926.061
33.475.170

835.809:666$000

52.401.231
,63. 722. 440

1.0i6.5~0:270$00Ó .

Po·r centagem c} a borracha, . 28,025 o/o .
'Porcentagem do acfé, 52,516 o/o.

i:

301.939:957$ 000
533.869:709$000
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Em 1910:

Mil réis papel

f:

Da borrach a . . . .... . ....... .. .
Do café ...... . . ............. .

376.971:860$000
385.493:560$000

24.645.865.
26.696 . 413

T otal ..... ... .. . .. .
Exportação geral . . . .... . ..... .
Porcentagem da borr acha . ..... .
P.omentagem do café . ..... . . .. .

762.465:420$000
939.413 .449$000

51.342.275
63.091.547
39,09%
42,3f %·

Quanto ao activo a,ssim s·e expressou o relator em artigo publicado em março ultimo:
"O Hlustre Dr. David Campista disse no <Seu relatorio de 1909'
a respeito da borracha:
"O curso .ele seus preços nos mercados ·exteriores é um in teresse·
nacional qu e exi.g e vigilancia incançavel."
Ninguem melhor que elle, gestor da pasta da Fazenda, tinha notado que em 1908 a baixa nos preços ela borr·a cha ·e no seu respectivo vaior a ~ 12 . 000.000 produzira uma crise tal que l·evou o
Governo a clispender mai:s ele ~ 5. 000.000 para manutenção do cambio.
O mappa que ;:;e segue patenteia , por algarismos r edondos, a .
quanti•clade ela producção e o seu val•or correspondente, nos u!+imos
tres annos.
Producção do Brazil
Po1· kilos

1908
1909
1910

38.000.000
39.000.000
40.000.000

Preços médios
Valor

Por kil os

613
917
11 10

;t
;t

f

12. 000. 00(1
19 . 01)0 .000
22 . 000.000

Ora, em face do emprego d.a borracha reus·ada, cuja importa-·
ção subi u ·e m Nova York cl·e 3. 000 toneladas, para 15.000 ton eladas;
nos clous annos mais proximos, e em face ela producção crescente
espera:cla do Or.irente e custo barato por que se a obtem, é inilludivel,-a não tomarmos sério cuidado - ·o abatimento dos nossos pre.ços e, consequentemente, a diminuição da bo.rracha nativa.
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Suppond.o, para exemplo, uma producção de 35.000 toneladas
ao preço de 8 shillings por lrilo, o resultado -seria de lO 14.000.000;
suppondo outra, não pessimista, de 30.000 toneladas a pTeço d·e 9
shillings, PTeço de ailnd.a poucos dias, o valor exportavel da borracha
representaria 5: 9. 000. 000.
Mas si com o va1or de i 12.000.000 em 1908 tivemos, para manter o ca:mbio na .taxa de 15, de gastar mais de 5: 5.000·.000, quanto
não precisaremos disp ender para mantel-o na actual ele 16, apenas
com i 9. 000.000, v:alor exp.ortavel futur·o do segundo producto brazileiro?
Claro fica da exposição acima que, para mantermos o nosso
Jogar no conv·i vio das nações prospeTas e acreditadas, não podemos
prescindir da borracha; ü desmoronamento desta industria, por falta de solicitude dos poder.es publicas, repTesentará um prejuízo formidavel para o paiz, com a ruina ele alguns Estados ricos, com o
empobreciiJnento de uma boa parte da população, com abalo seria
para o commercio e perturbador par.a o Thesouro e real compromettimento de noss-o credito, no ·estrangeiro.
Mas, si pode v·erificar-se um perigo tal, de effeitos tão compl exos
e de caracter verda·d·eiramente nacional, é .de nos.so dever afastai-o, amparand-o conveni·entemente a segunda principal fonte da
riqueza :publica, sem vaci n ações .e sem demora, pois que a ameaça
do plantio oriental, que constitue hoj.e "uma das mai•s rendosas
e promissoras agriculturas do mundo", ahi está prestes de r·ealização.
1

O plano g.overna;mental e o projecto da Commissão especial encaram e ministram a defesa do producto de modo .seguro ·e ·e fficaz.
Ahi não se recommendam processüs artificiaes de ·elevação de preços que acreditaTiamos de aventuntclo.s com Tiscos ou surpresas, no
futuro.
Todos os elementos ele amparo suggeridos são, de preferencia,
medidas de ordem economica, qu e v.is.a m .o necessario apparelhan:ento da zona seringueira, com melhoramentos e serviços que entendem com o saneamento, alimentação e transporte e que permittcm o barateamento do custo ela proclucçãJo. E não ha duvida de que,
alcançado este objectivo, não teremos concurr.encias a -temer, attentas as duas circumstandas que - ào lado das applicaçõ·es ·do IJtoducto, dia a dia augmentacl:as pela •s ciencia e P·e la industria - mi-
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'litam em nosso favor, a saber: estarmos n.o verdadeiro paraizo das
.heveas, com a exten.são de um milhiilo de milhas .quadr,a d:as, e termos a incontestavel sup•erioridad·e de nossa boracha, deveras ·i nd.ispensavel, pelo menos para a mistura com outras qualidades.
Certamente, precisamos ele prudenci!a e mod•e ração na decl'etação -de novas desp·ezas; nenhum esforç'O deve .s er poupado para restabelecermos, quanto poss-í vel, o ·e quilíbrio orÇamentario. Ma;s é i·ndubitavel que :s em o factor da borrncha, os a;dm.inicul:os de pecunia
. e circulação que ella forneoe aJO commercio :e indu.s>tria brazHe'iros, e
a estabilidade que .assegura ao nrosso credito o -equilíbrio orçamentario seria ephemero, sinão krealizavel. Cort·emos, pois, a fundo
nas prodigalidades louca;s, ·nas despezas improductivas, mas sem
comprometter a ·s olução de problemas que são para nós de importancia vital.
Não po·deriam merecer -acceitação e applausos ·economias contraproducentes com prejuízo de serviços necessarios ·e remuneradores que, sobre alimentarem ·a receita actual, lhe tro uxess em possível e facil augmento.
As despezas ·s olicitada:s para. a defesa da borracha são de natureza r.eprod uctiv•a, ,por·que a.ccrescem no patr.imonio geral da Nação
cR melhoramentos ·q ue v:ão ser r.ealizados e p ermittem o desenvolvin:.ento de uma industria valiosíssima ·e a implantação de industrias
novas, com beneficio e ·c onsolidação da f.ortuna publica e particular.
Demais, a r ealização elo plano de meclid111s propostas á Camara
})ela Commissão especial não aherra, antes está dentro das no~s,as
forças orclinarias. E' o que passamos a d-emonstrar ·examinando os
diversos artigos -elo pr·ojecto para avali~u· o que representam de despezas a faz-er desde já e .Q.e compromissos a assum ir para o futur.o
pelo Thesouro Nacional.
Os favores ·c onstantes dos ~wts. 10, 7°, 8° e 9°, ns. I, III, l etrtra a
··e IV, prii!J1ei:ra parte, não :r·epresentam cl·espeza, e sómente uma pequena ,p•arte -clelles :clebermi-na uma diminuição ele .reoeita qu•e póde,
em to'do caso. ser consicl·eracl.a insignificante.
Os arts. 2°, 4" e 9° n. ILI, J.ettras b e c, e n. IV, .seguncl.a parte, e
11 ", segunda parte, :referem-se a premies pecuniarios ·a pagar por
•d eterminadas ·extensões d·e terrenos inteir:amente beneficiados com
culturas novas ou o.ncle seja feito o r.epl.antio elas noss:xs principaes
especies de borracha e por inclustrias .p astoril , •agrí cola ·e manufactureir.a a estabelecer na •r egião e nos principaes mercados de ·expor-tação de horracl1a.
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Desses premi.Gs sómente •OS r eferentes ás usinas d·e refi,n ação e·
ás fabricas d e ·a;rte11actos de bo1rracha podem s.er pagaveis d-entro
d<e dous annos e, a:dmirttido que tenh-am de ser pagos todos de uma
vez, a sua importancia total não poderá exceder de 3.500: 000$000.
Os premios referent·es a pl-antações de borracha não· poderão ser
exigido:s antes d e sete .anuo.s, e os refereiltes á montagem de fazendas d-e criação e .ao ·esbabelecimen·iJo de ·c entros de producção de
gen eros alimentícios não o p'o•derão s-er all!tes de cinco.
E' impossível -c al•cular préviamente a quanto montarão annual-mente, mas é positivo c;rue o Thes·ouro. terá inter·esse em pagal~os ,
porque das prop1ri-as i·n dustrias que as reclarn111rem :sahtrão, como
p-a rte mini·ma, os recursos neoess·a rios ao pagamento.
•As d•es.pezas .d etemninadas peLa ·execução do .art. 10° serão em
grand•e parte, sinão totalmente, cobertas pelos ·emolurnerutos .e contriJbuições -dos pToprietaTios da:s terras a l-egaliz·a r, tanto mais quanto o :p essoal que tiver d e ex-e.c utaho já pertence em sua maioria
ao quadro da .admi-n-istração normal do T erritorio do Acr•e.
O ·d"i•spos-to no a:rt. 12° não traz despeza cl•i1recta, mas -determina
uma diminu ição da r eceita do Terr.ito1rio elo Acre, que pód·e ser
calcul-ada em 2.000: 000$000 no primeitro anno, elevando-se g-r adualm ente até attingir 10.000:0:00$000 no fim do quinto anno. "E', porém, innegavel que é essa medida que pócl e produzir mais promptamente -o-s effei•t os que o .projecto vi:sa, e assim é licito •e sperar
que, po-r si e pelas 'O-u tras ·m•e did·a s que vão op·eTar no mesmo s-en-tid-o, o augmento do vo.lume da producção comp•ense paorallelamente
a dimi-n uição prevista e t~flvez mesrno a •exceda.
Os campos de demonstração mancl·aclos ·estabele·ce_r p·elo art. 3°
pod-e rão custar, como despeza de instaHação, 150: 000$ uns pelos out ros, s-endo ass·i m de 1cerca 4•e 2.400:000$ a . im-p m:tancia a despender
poT esta v erba.
O •a1r·t. 5° determina a OO•Il'S'trucção •de tr.es hospedjarti•as de immigrantes em Belém, ·em 1Ma~r·áos ·e no 'Derritorio ··do Acre e o estabelecime.n to d•e hospitaes iiJ.teriores cercado,s de p-equenas colonias
agrícolas ·em pontos .aprop•r iados do valle do Amazonas.
As tres hospedarias pod-erão s er construidas em c"õndições d.e·
sa.tisf.azerem o fim a que são desti!ladas com uma verba global não
s up erior a 2.000: 000$ , -e os hoop·i taes coloniaes, que -dev-erão ser
limitados a tres, até que a experiencia demonstre a sua .e fficacia e
·as suas vantagens, nàJo exigirão mais de 500: 000$ cada um, reduzidas
a-s ins·tallações, como d-evem s er , ao .e,strictamente necessario.

·555
A colonização de uma das fazendas nacionaes .do Rio Branco,
feita directamente :pelo Gov·erno, como jud·idosamente preceHúa o
n. II, do ·art. go é uma das medidas de grande importancia do plano
e além dos .effeitos beneficos que tral'á para a industria da borr·a cha,
:faz concorrer efficazmente para o. barateamento do·s generos de alim·e.ntação no Estado do Amazonas, tem ainda muitas vantagens de
ordem politica ·e estra.tegica. Não é p.ossiv·el fazer neHte capitulo obra
util e modelar com pequenos •recursos, de modo. que não parece
r.azoavel avaliar as despezas necessari•as em menos de 5.000 contos.
Examinemos agora a parte mais dispend~osa do plano,-a que
se refere aos meios d·e transpo.rte.
Observa-·s e desde logo que as duas grandes estra:das de fer.ro
nelle incluidas fazem parte in tegrante do plano de viação gerai do
paiz e só foram incluidas porque, tendo ambas, além das outras
vantagens de ordem geral, influencia directa .e muito pr,o nnnciada
em favor do barateamento. do custo de producção da bor.racha, tornava-se preciso, em um plano de ccn.iunto, reunir sintheticamente
todos os elementos que concorrem para a solução do problema.
A sua construcção deverá ser feita pelo. regimen das outras estrada:s d·e ferro nacionaes, isto é, por meio de pagamen1to das o~ras
com apolices, e amba;,s encontrarão nas contribuições do arrendamento, prineip,almente a que liga o porto de Belém aos Estados do
sul e ele leste da Republica, recursos ba:stantes para diminuir, primeilro, ·e cobrir inteiramente, em futuro não muito Temoto, ·o,s adeantamentos que o Thesour.o tiver de fazer por juros .e amortização das
apolices.
O Governo aliás devyrá executal.as gra·dualmente, sendo certo
que a do Aore, ela foz do Abumau a villa Th:iumaturgo, póde, ·e m
razão de que os propostos melhoramentos da navegação fluvial já
irão facilitar os .transportes naquelle territorio, ser inici·ada depois
que as outras obra;s e medidas do plano estiver.em em franco andamento.
Por ·estes motivos não entramos aqui com a avaliação do seu
custo, que deverá, com mais propriedade, fi'gurar na do plano geral
da viação .
-As pe.q uenas estradas economicas de bitola reduzida, desti·
n:c,das ao desbmvamento e exploração d·e .s eringaes virgens no P.ará e
no Amazonas, terão, provavelmente, uma extensão total de 3.000
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lrilometros e desde que a UniãJo as subvenci•ona com 15:000$ o kilometro custarão 45.000' .c ontos.
-Os melhoramentos da navegação dos rios Negro, entr·e Santa
Izabel e Cucuhy; Branco até S. Joaquim; Pur ús entre Hyutanahan
e Senna Madur·e ira e Acre, da foz a Ri•osinho de P.edr.as, custarã.o
respectivamente, segundo calcula approx•i madamente o engenheiro
. Pereira da Silva, basead·o em ·e studos feiras em ép·o cas diff.erentes
por diversos profissionaes e em dados e info.r mações que colheu na
região, em 15.000, 12.000 e 9 . 000 contos, ou sej.a um total d·e 36.000
contos, digamos mesmo 40.000 contos.
Não poderão essas viflls d·e transporte ficar to·das promptas em
prazo ·i nferior a 10 a nnos •e as·sim sendo o •s eu custo grobal ·de cerca
de 85.000 contos, dev.e mos contar com uma despeza annual méd-ia
de 8. 500 contos, mais ou m enos. Essa despeza será, porém, feita
por meio de emissão d e titu1os de 4 o/o de hmos e 1 12 o/o de amo-rt ização, ·de modo que os encargos do Thesouro s·erão approximadamente os seguintes:
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

fim
fim
fim
fim
fim
1im
fim
fi.m
Hm
fim

do
d·o
do
do
do
·do
do
do
do
do

1o anno .. ... , . . . 1• • • • , • • • • • • • • • • • • • • •
2° anuo ........... . .. ...... . . . , .... .
3° anuo . ...... . . . ............. . .. .. .
4o anuo ... . . .. .. ................ . . . .
5° anuo ... . ....... .... . ...... . ...... .
6° arin·o ... . ............ .1••••••••••••
7° anuo . . . . . ... . . . . . . . . ............ .
8° anuo ........... .. . . . .. .. ........ .
9° anuo . ... ........ ... . .... . . .. . .. . .
10° .a nuo em deante ... .... ....... . . . .

382:500$000
765:000$000
1.147:500$000
1.530 : 000$000
1 . 912:500$000
2.295:000$000
2. 677: 500$0'00
3.060:000$000
3.442 : 500$000
3.825:00Õ$000
21.037:500$000

Re capiturand-o, teremos que a execução do projecto de defesa da
borracha comprehende as se~guintes clespezas:
I. Pequena dirninuição ele receil!a (por isenções de di?·eito) e
premias pecunia?·ios. Esta verba é neutralizada, porque sahe, como
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·'p arte minima, dos proprios .serviços e instalação que lhe dão ori.gem.
II. Despezas a fazer em clinheiTo clent?·o el e cinco annos :
a) Premi os a usin as ele refinação e fabricas
de artefactos de borracha ....... . . .. .
b) Installações de campo,s de demonstr ação
c ) Jdem de tres hospedarias de immigrantes . . ... . . . ..... . ..... .. . . .. . . . . . . .
d) Idem d·e tres hospitaes coloniaes ... .. .
e) Colonização de uma das fazendas do
Rio_Bran co . . .... . . .... .. .. . .... . . .
f) Reducção d os impostos de exportação do
T erritorio do Acre .... . . . . .. ... . .. . ..

30.000 :000$ 000

Total . .. .. .. .... . .. . . . ...... .

44 . 400:000$000

3. 500:000$000
2 . 400:000$000
2.000 :000$000
1 .500:000$000
5 .000:000$000

ou s eja uma média rannual de 9.000 contos, conta r edonda.

1'a

III . Despeza.s a jctzer com os juros e ct11W?·tização elos tit7.Zos paa exec-ução elas vias de transpo1·te regionctes:

Somma total para melhoramentos de rios
I dem para subvenção das estradas eco no.
micas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.0. 000:000$000
45 . 000 : 000$000

85" .000 :000$000
Quantia que exig:e em dez annos, para juros e amortização, a
somma de 21. 037 : 500$ em dinheiro .
Assim, a execução integra l do plan o custar á, anualmente e no
p:azo ·d e dez annos, as seguintes contribuições do 'l'hesouro:
No
' No
No
No

1° anuo ........ •. •.. •·•..• - -••.~ -.=-: •.•-..... . ...--•.• •.••.• ·2° anno .. .. ..... .. ..... .. . . . ... .. .... .. . ....
3° anno . .. ... . . . ...... . .... . ....... ... .. . . .
4° anno . ... . ..... . . ... .. ... . . .. . . . ... ..... .

9.382:500$000
9 .765: 000$000
10 .147 :500$000
10.530:00Ú$000
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No
No
No
No
No
No

5° anno .. . ....... . . ... ...... .. . ........... .
6° anuo ......... . . . ........ ... ............ .
7° anuo ....... . . . . ... ..... .. ...... .... . ... .
8° anuo .. . ......... ....... .... . ............ .
9° anuo .. .. . ....... .... . ............. . .... .
10° anuo . ................. . . . ........ . .... .

10.912: 500$000·
2. 295: 000$000•
2.677:500$000
3. 060:000$000
3. 442: 500$Õ0(}
3' 825: 000$00 0·

Completado o plano, é evidente que o ·desenvolvimento da ex-·
portação da borracha do Acre e de muitas outras industr1a.s da regiãJo, fornecerá recursos de sobra para cobrir o desfalque do actual
impost·o da -exportação, assegurar o custeio das obras que não são
susceptíveis de dar ·r enda ·directa e garantir o,s 4.000:000$ annuaes
necessarios ao ·s erviço dos juros .e amortizações das apolices emittidas.
Oomo se vê, mesmo que as estimativas das despezas a fazer
tenham sido muito optimistas ·e que ·ellas na realidade subam ao
dobro, o sacrifi.cio. que se ped-e ao The.souro para o f.im, não deixar emos de I'epert:il-o, de pol-o a ooberto .d e uma brusca deprtssão nas
r-endas geraes do paiz, em vlirtude da nüna de uma das duas grandes
indnstrias que as alimentam, está perfeitamente dentro de suas :forças, e para provai-o basta que lembremos aqui que as rendas arrecadadas pela União nas tres çircumscripções políticas em que se divide a Amazonia, foram as seguintes, em 1910 :
Ouro

•

Pará ........ . . . ....... . . .. .. . .
Amazonas. .. .. ... ....... . ... . . . .
Acre ... . ...... . .... .. . ... . .... . .

11.272:139$553
6. 726: 17•6$778

30.620:228$419
21.754:604$129
18.866:535$559

Tota.es . ........ .

17.998:316$331

71.241:368$107

Papel

p,a ra que não se diga g_ue argumentamos com as ctfra:s de um
anno apenas, abaixo se mQstram a receita e a despeza sómente do
Amaz.ona;s e Pará; e 'o saléjo resultante ·da ·diffel'ença entre uma e
outra, de 1897 a 1907, ultimo a nno de que offerece ba;lanço definitivO:
o Thesouro Nac·i onal.

ANNOS

- '""00'1

REC EITA

DESPEZA

SALDO

I
. ..

OURO

~

1 8 97:

A.;mazonas.
Pará. ......

.

(.

PAPEL

RECEITA

DE SPI~7.A

s.u~oo

-----

6 . 660 :246$636
2.3. 516:79 8 $177

1.1·8 6 :027$2 8 0
4 .·518 :.39'3~645

5.474 :219$35·6
1 8.908:40 4$5 32

6 . 769:532$771
23 .411 :09 H8 76

1.101 :879$188
4 .391:1 8 6$541

5. 577 :6 5H5 83
19 .010 :90 7$335

...
. . . . ..

8.276:048$714
29.84.8 :622$346

1 . 150 :531$539
4.265:003$231

25.'iiS ~

. ..
. . . ...

6. 616 :942$19-8
1.S . 069 :542$76.2

il.037 :259$174
4 .. 396:162$000

13.fi 8 ~ :3 80 $762

983 :252$111
2.435:081$553

11 2$950

...
. ..

4. 5·59 :559$327
1.2.337:455$041

1..156 :42 6$773
4. 24 4 :8·33$413

3. 404 :332 $564
8.092 :621$62 8

1.107:116 $ 329
2.774:941$582

110$287

1.107 :ll6 $32 .
2. 782:831$ 29:

...

ooo

1898:

.Amazonas.
Pará. . .....

..

. "'
00

•

1 8 99:

N mazon&R .
P ar-á. ......

7.1 25 :517$175
:619$115

1900:

A:mazon&s.
Pa1·á. ..... .

5 . 579 :683$024

-

1901:

Amazonas ..

P a r·á .. . .. .
1902:

j

-

98 :3 fi2$11
2. 43 ·! :%8$fiO .

I

...
. . . ..

5. 226 :582$4971
1'3. 8159 :297$479

1.074 :o367$497
•1. 313 :453$426

4.15 2 :215$000
9. 545 :844$053

1. ·36 1 :91 0$086
3. 377 :449$134

l32$7fi0
226 $675

1 . 36-1 :777$33
3. 377 :722~4 ii .

...
. .. ...

7 . 8 09 :589$473
16 . 228:181$262

3 .•827 :067$452
6 . 670:771 $ 474

3 . 982 :5·22$021
9.5 57 :429$788

1. 886 :478$317
4 . 157:294$826

166 $854
493$G4r

1. 886 :311$46'
4 .l,5fi :Sll$1 8

10.(}45:015$952
19 . 500:879$008

4.428:268$396
7.043:238 $ 63~

5. 616 :747$55fj
12.4 57 :640$3761

2' 26 8 :202$771
5 . 06 8: 396 $321

25 :737$ 33é

2 .2 68:202$77
5.042:65S$ns

13 . 141. :111$416
25.169:364$084

4.236:209$245
5.969:781$222

8' 90 4 :209$171
19. 199 :5-82$862

2. 466 :422$272
5.772:054 $384

1 :1'37$822
10:523$060

2. 4·65 :28 4$45
5. 761. :531.$ 32

1.1.983:288$348
19.469:166$203

3.876:377$16 4
4.068 :863$709

s . 10ll :911$ 184
15.200 :302$494

3 '746 :243$] g1
s . 130 :548$ 88 4

177$ 800
5 :395$703

3.7 46 :OG5 $,a8
8.124:61.3$18

..

1·5. 542 :00·2 $784
23.199:861$584

4.346:226$%2
6. 223 :818$8•28

11. . 195 :775$822
1.6.9 76 :042$756

4 . fi31 :950$357
9.356 :535 ~ 7 ;)4·1

1 :246$378
2 :l73 H74

4. 330 :703 $9 7'
9 . 354 :36 2$56

Tütal . . .. . ....

-321.240:381$938

83 . 81·5 :126$781

237 . 425: 255$157

J\Jmazonas.
Pará. ... . ..
1903 :
A~mazonas.

Pará. . . .. . .
1904:

Amazonas,
Par.á. .... . .

...

..

o o•

-

1905:

.A.!mazonas.
Pa1·á. ......

..

. . ..
00

0

1 906:

J\Jmazonas.
Pa,rá. . ... ·..

..

. ..
·•o

1907:
Arrnazonas.
Pa1\á . ... ..

...

'

.

..

59.521: 877$ 8 42

48:174$428

,59. 474 :203$H

I

561
Assim, iw decurso de 11 ·a nnos, mesmo s•em •contar ·a re·nda já
·e xposta .do Aore no . v•a loi· de 58.052: 757$01'2, de 1904 .a 1909, apre- .
senta a região amazon•rca para os cofres publicas o saldo estimabilissimo ele 237.425:265$157, papel e 59.474:203$414, o·uro.
E para salvar •e stas ··rendas copiosas •s em as quaes não acred'i- '
tamos se possam manter firmes a:s no~sas fi~anças nem iUeso o .:
nosso -credito, que nos rc um.p r.e despender as· sommas supra apontJa:das..
.
O Gov·erno .com solicitude que -o .recommenda, com•p rehendeu a
·ma,gnitude do problema da d·etf esa n ecessaria da borracha; é mist er que o coadjuYe ~o patrj.otico intento o Po·der Legislativo, coii).
lus·tr·es para elle proprio •e pTov.eito .para o p.aiz inteiro.
A Commissão de ·F inanças, depois do que expõe e tendo em
vi·s ta o :venulti<mo disposi.t ivo do P·rojecto da Commissão ·e special
encarregada pela Camar.a de estudar -o assump•to, é de IJ}areoer ·q ue
.tal projecto ·deve .gm· acceioto, em todo o seu conjuncto.
Sala da,s Commissões, 7 de Dezembro de 1911.-Se?·gio Saboia
presidente interino. - Passos Mi1"ancla Filho, relator. - Soares rlo·s
Sc~rVi'os. Alcipulo G1Nmaba1·a, -com ·restricções. - Homero Baptista,
com restricção . - Erico Coelho. - Antonio Car-los, co.m restricção
quanto aos arts. 2°, .e 9° n. 3, lettras b e c.
Transmittindo-v•os a inclusa e·x po·s·i ção q·u•e me •foi apresent•a da Mensagem
pelo minis·t ro de Estado dos Negocias •da Agrtcultura, I.ndustria e
Comnwrcio, sobre a n•eoetssidade de .serem adnptadas as medidas
·que :l'avol'eçam a industria naC'i•onal da borracha, rogo-vos digneis
de tomar as n ecessa;ri·aJs ·p.rovidenoias, de accôrdo com o plano .q ue
acompanha ao outro que julgardes mais acertado, ·h abilitando o
Gov.e r.no ·com os rEJcursos n ecessarios par·a o inicio immed·i ato d·e
:sua execução .
Rio de Jan.e iro, 14 ele setembro ele 1911.-Hermes R . ela Fonseca.
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